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Milé čtenářky, milí čtenáři,
vítejte v létě, které jako by nebylo. 
Svět, kde se průmysl zastavil dal pří-
rodě šanci se nadechnout. Namísto 
tropů přišly deště, namísto léta, tak 
trochu chladné jaro. Co bude dál? 
To si asi nikdo z nás netroufne před-
vídat. Každopádně je červen, my si 
večer přitápíme v krbu a nad šálkem 
dobrého čaje si třeba rádi přečteme 
něco hezkého. Možná o létě na za-
hradě, které časem přijde, o životě 
na terase, kterou letos nemusíme 

ani příliš stínit, nebo o bazénu, kte-
rý jsme si vybudovali, když už letos 
většinou k moři nepojedeme a ve 
kterém se zatím, pokud není vyhří-
vaný, moc nevykoupeme. 
Možná to ale zase tolik nevadí. Pod-
statné je, že jsme snad tu virovou ka-
lamitu ve zdraví přežili, že se možná 
příroda trochu vzpamatovala a že 
máme šanci začít jinak a lépe.

Krásný začátek léta a hodně štěstí 
nám všem

Editorial
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Trendem v bydlení pro rok 2020 bude 
především praktičnost, a  to nejen 
v  případě barev nebo materiálů, ale 

také vybavení.

PROMĚNY
INTERIÉROVÉ
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Barva roku je zelená
Interiérový design bude v roce 2020 překypovat svěží-
mi zelenými odstíny. Pro byty a domy v moderním stylu 
bude skvělou volbou zelená v  odstínech neo mint, či 
zeleň křupavého jablka. Interiéry ve vintage nebo v ru-
rálním stylu by se letos měly pyšnit odstíny olivovými či 

šalvějovými, až mátovými. Pokud váš interiér není vy-
hraněn ani do jednoho z těchto stylů, sáhněte po jaké-
koliv pastelově zelené barvě. Zelené odstíny se dobře 
vyjímají nejen na stěnách, ale i  na nábytku, na byto-
vých doplňcích nebo na textiliích. Takže trendy bydlení 
můžete mít v podstatě hned, protože pořízení nových 
textilií do bytu je otázkou chvilky. Žádný trend nepři-
chází bezdůvodně. Ke každému jsou designéři a tvůrci 
trendů něčím vedeni. V případě pastelově zelené je to 
snaha dát lidem šanci opticky zvětšit malé obytné pro-
story, nechat se touto barvou zklidnit, uvolnit, navodit 
i příjemné spojení s přírodou. Pastelová zelená zkrátka 
prospěje každému interiéru i jeho obyvatelům.

Nábytek s více funkcemi
Malé i  velké byty se budou stále více otevírat, a  to 
i  v  roce 2020. Klasické rozdělení místností s  pevnými 
stěnami a dveřmi se bude postupně vytrácet. Moderní 
bydlení chce rodinu spojovat, sdružovat, a tak se zaměří 
na minimalizaci oddělovacích prvků. V oblibě jsou stále 
více lofty, kdy na otevřeném prostoru najdeme kuchyň-
ský kout, odpočinkový i spací oddělený jen paravánem.
Trendy roku 2020 vedou k  používání multifunkční-
ho nábytku. Proč? Protože se stále více upřednostňu-
jí menší byty. Tento trend přichází do módy, protože 

bydlení je čím dál tím dražší a  lidé nemají peníze na 
větší prostory. Z toho důvodu si z jedné místnosti udě-
lají několik. To však vyžaduje chytré využití prostoru. 
Právě multifunkční nábytek a paravány nebo posuvné 
stěny jsou možností, jak si v tomto ohledu pomoci. Hi-
tem jsou s rozkládací stoly, židle, stoličky a rozkládací 

pohovky s  úložnými prostory, které umožní vynechat 
v interiéru spoustu skříněk. Horkým trendem jsou také 
posuvné a zasouvací systémy, kdy se nábytku v době, 
kdy ho nepoužíváme, prostě zbavíme snadným slože-
ním, zasunutím, zdvihnutím. 

Chytré vychytávky
Postupně už si zvykáme na chytré vybavení domácnos-
ti v podobě spotřebičů, které lze ovládat hlasově skrze 
hlasového asistenta. Přicházejí však i matrace s moni-
toringem tělesných funkcí během spánku nebo elekt-
ronika, která nám pohodlně, bezdrátově a bez starostí 
kdykoliv dobije mobil. Díky chytrým zásuvkám může-
te své spotřebiče ovládat na dálku a předejít tak jejich 
přehřátí či dokonce shoření. Kromě toho získáte pře-
hled o  jejich spotřebě energií  a  při odchodu z  domu 
už vás nerozhodí ani zapnutý sporák nebo žehlička na 
vlasy. Líbí se vám pěstování květin, ale protože snad-
no zahubíte i kaktus, raději se mu vyhýbáte? Pořiďte si 
chytré květináče s automatickým systém zavlažováním 
i výživou, a těšte se z pohledu na voňavé květinové krá-
lovství a zásobu čerstvých bylin. I  senzory a detektory 
jsou čím dál chytřejší. Chytrý senzor vás upozorní na po-
dezřelý pohyb i zvuk a stejně tak na únik kouře, plynu, 
ale třeba i vody.



acebook.com/ecgelectro	 	 www.ecg-electro.eu/cs

2	termostaty 2	sady	
grilovacích	

desek 4	pracovní	
polohy

Odnímatelné	
grilovací	desky

Výkonný	gril	s	možností	samostatného	ovládání	a	nastavení	teploty	pro	horní	i	spodní	
grilovací	plochu.	Nastavení	teploty	v	rozmezí	60	–	230°C.	Odnímatelné	a	výměnné	grilovací	
desky	s	nepřilnavým	povrchem	vhodných	pro	zdravé	grilování	bez	tuku.	2	sady	grilovacích	
desek,	sada	plochých	desek	a	sada	profilovaných	desek.	Možnost	plného	otevření	grilu.

KG 1000 GOURMET
kontaktní	gril

GRILOVÁNÍ JE ZÁŽITEK
S	kontaktním	grilem	je	to	geniálně	jednoduché.

	Sada	žebrovaných	
a	plochých

grilovacích	desek.
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Stále více “homeofficů”
Rok 2020 počítá i  s  tím, že se posílí trend pořizování 
kancelářského nábytku do bytů. Dnes se stává čím dál 
tím intenzivnějším trendem práce z  domova. Pro za-
městnavatele je to výhodné, protože ušetří za proná-
jem drahých prostor a pro zaměstnance zase toto řeše-
ní skýtá nerušenou práci v pohodlí vlastního domova. 
Domácí kancelář je vhodné umístit do místnosti, která 
je vzdálena od hlavních  obytných  částí – to kvůli kli-
du, který je při práci vždy potřeba.  Nedovolují-li vám 
prostorové dispozice vašeho domova vyčlenit si celou 
místnost nejen pro práci, musí stačit tichý kout v obý-
vací části, nebo třeba ložnici, či nějaký kousek místečka 
v rohu jídelny. Pro větší koncentraci se stačí oddělit pa-
ravánem.

Místo na pohyb
V našich domovech by neměla chybět malá domácí po-
silovna. Záda, která trpí sezením u  počítače, je třeba 
pravidelně vzpružit pohybem. Osvěta konečně dokáza-
la přesvědčit dost lidí, že není jedno, co jedí, a rozhod-
ně není jedno, jestli sedí u počítače, nebo jdou aspoň 
3x týdně cvičit. Jenže stále víc se snažíme ušetřit čas, 
a chceme ho účelně využívat. Proč s ním mrhat zbyteč-
ným cestováním do finesscentra a zpět, když cvičit se 
dá přece i doma? Rostoucí tržby prodejen specializova-
ných na odpovídající sportovní vybavení a zájem o vý-
stavní stánky s  posilovacími stroji tento stoupající zá-
jem o domácí tělocvičny potvrzují. S postupem času lze 
zaznamenat změnu preferencí: zatímco dříve se domů 
kupovaly hlavně rotopedy, které lze umístit téměř kam-
koliv (ložnice, chodba, koupelna, dokonce i  obývací 
pokoj), dnes roste poptávka hlavně po multifunkčních 
posilovacích zařízeních (lavičky, věže).

Barevné kuchyně
Nelze opomenout ani kuchyně. I  ty postihla zelená 
mánie. Zatímco v moderních kuchyních se upřednost-
ní světle zelené odstíny připomínající svěžest křupavé 
zeleniny a kyselého jablka, venkovské kuchyně sáhnou 
po tlumenější mátové, olivové barvě či šalvějové. Tyto 
odstíny se budou uplatňovat především u dolních skří-
něk jako akcent. Horní části mohou třeba barvu bílou či 
jiný světlý odstín. Moduly určené pro ukládání nádobí 
a umístění spotřebičů využívají plnou výšku stěny. Mís-
to klasických pracovních ploch na spodních skříňkách 
výrobci volí raději niky, které je možné uzavřít velkými 
plochami fungujícími jako pevné rolety a  ovládanými 
elektronikou, či dveřmi, jež se během vaření zasouva-
jí mezi jednotlivé moduly. Velkou kapitolu představují 
dokonalé výsuvy pro spížní skříně nebo zásuvky s plno-
výsuvy, které byly vybavené praktickými organizéry.
Změnu doznaly i kuchyňské obklady. Ty už se nebudou 
dávat pouze mezi pracovní desku a horní skříňky, ale 
naopak se rozprostřou po celé stěně, klidně až ke stro-
pu. Větší vzorovou rozmanitost pak poskytnou tapety, 
které se stávají velkým hitem interiérů hlavně pro svou 

nízkou cenu. Když se vám okoukají, vyměníte je za jiné. 
Vzhled kuchyně tak můžete častěji obměňovat, aniž 
byste sahali hluboko do peněženky. 

Koupelny jako spa 
Koupelny už dávno neslouží pouze jako prostor vyhra-
zený pro osobní péči a hygienu, naopak, čím dále více 
jsou vnímány jako místo pro odpočinek po dlouhém 
dni, kde se znovu spojíme sami se sebou. A právě tato 
myšlenka mění koncept tradičních koupelen na uklid-
ňující  spa, které doslova vybízí k relaxaci. Velkou roli 
zde opět hrají přírodní materiály, neutrální barevné 
tóny, a  především minimalismus a  čisté linie. Spojení 
s přírodou ovšem zůstává žádanou preferencí. Projevu-
je se jak přírodními motivy na obkladech a tapetách, tak 
v dekorech přírodního kamene. Od jádrových koupelen 
se v  novostavbách upouští, protože ideální koupelna 
roku 2020 by měla mít okno. To umožní nejen výhled 
ven, ale také pěstování zelených rostlin, které místnost 
příjemně zútulní.  Mezi nové trendy koupelen už dnes 
patří také trochu techniky. V moderních koupelnách se 
nacházejí třeba ohřívač sedátek u toalety, automatické 
otevírání dvířek, nastavitelná sušička vzduchu, vestav-
né vůně, volitelné melodie apod. A co třeba napuště-
ná vana při příchodu domů, která poslechne váš příkaz 
z mobilu během cesty ze zaměstnání?

Kovy a nebesa
Vlajkovou lodí novinek v bydlení je letos mix kovů. Zla-
to, stříbro, cín, železo, měď. Designéři burcují zákaz-
níky, aby se nebáli kombinovat i  dva tři různé kovy, 
například zlatý stolek, bronzové úchytky na skříních 
a železné květináče. Překvapením pro běžné uživatele 
je trend interiérového designu, který plánuje vtrhnout 
do našich ložnic. Postele s nebesy. Ne ty zámecké s těž-
kými baldachýny, ale decentní a minimalistická nebesa 
jen lehce dozdobená závěsnými ozdobami či květinami. 
Konstrukce by měla být kovová.

Udržitelné a recyklované materiály 
Kov je ideální kombinovat s přírodními materiály. Spo-
lečnost obecně tíhne k čím dál větší environmentální 
zodpovědnosti, což se promítá i  v architektuře a  mo-
derních interiérech. Právě tam převládají přírodní ma-
teriály jako  dřevo, korek, kámen  nebo snadno obno-
vitelný rychlerostoucí  bambus. U  materiálů se přitom 
klade velký důraz na organickou nezávadnost v rámci 
celého životního cyklu od těžby, produkce až po dovoz, 
stavbu a  demolici. Hlad po nových trendech by záro-
veň neměl fungovat na principu sezónní obměny, tzn. 
pokud prvek vyjde z módy, automaticky ho nahrazuje 
nový, trendovější. Proto i v roce 2020 uvidíme obrovský 
trend v recyklaci a upcyklaci, tedy procesu přeměňová-
ní odpadového materiálu na nové, zcela funkční pro-
dukty, nebo znovupoužití těch stávajících.

Text: Eva Houserová, 
foto: Shutterstock.com
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Víc už nelze! Okenní systém KUBUS ori-
entovaný na design otevírá architektům 
nový rozměr nejen pro rezidenční bydlení
+ skryté křídlo
+ možnost úplného zaomítání rámu
+ žádné zasklívací lišty
+ 100 mm stavební hloubka i pohledová 

šířka
+ exkluzivní technologie acrylcolor
+ výborná tepelná izolace vhodná i pro 

pasivní stavby
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17.990,- 19.990,- 

Inzerce_Spime-cz_210x148mm_10-2019.indd   1 23.10.2019   15:25:03



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

Konec a začátek
Ivan Rybjanský si všiml, že největší nával práce má vždy ve dnech, kdy 
se významně zvyšují Schumannovy rezonance. „Například před Vánoci 

začaly 
nějaké 
,úpravy 
s y s t é m u ‘ 
– byl tam 
jeden úplněk, 
Štědrý den, 
Nový rok, další 
úplněk, čínský Nový 
rok a Rusové se svými 
pravoslavnými Vánoce-
mi. Každý bod, který jsem 
jmenoval, znamenal extrémní 
nárůst frekvence Schumannovy re-
zonance. V  posledních letech se toto 
děje zcela běžně, konkrétně od roku 2012. 
Respektive začalo to o rok dřív, už v roce 2011.“
Existuje nějaké možné vysvětlení všech obrovských změn, kte-
ré se ve světě v posledních osmi či devíti letech dějí nebývalou intenzi-
tou, od změny klimatu po subjektivní zrychlování času, kdy to, co lidé 
běžně řešili několik let, se vcucává do řádu týdnů či měsíců? A má to 
všechno nějakou souvislost s dávnými proroctvími starých civilizací od 
Mayů po Egypťany, které tvrdily, že se čas pohybuje cyklicky přesně 
podle komického plánu, a  jejich kalendáře, na chlup stejné, končily 
přesně 21. 12. 2012? Mnoho moudrých lidí upozorňovalo, že konec 
mayského kalendáře nebude znamenat konec světa jako takového, 
jak se nesmyslně psalo v  médiích, ale konec starého světa – neboli 
ukončení jednoho cyklu a začátek cyklu nového.

Zdá se, že jejich slova konečně začínají dávat 
smysl i  těm, kteří si pod nimi nedovedli 

nic konkrétního přestavit, a v obavách 
z  toho, co bude, je nebrali vážně, 

nebo se jim dokonce vysmívali.
Jestliže bych ještě před dese-

ti lety pochyboval o  tom, 
že mohou začít po celé 

planetě padat z nebe 
mrtví ptáci, nevěřil 

bych samozřejmě 
ani tomu, že se 

ze dne na 
den může 

z a s t a v i t 
t é m ě ř 

c e l ý 
s v ě t 

a z pře-
plněných 

pulzujících 
m e t r o p o -

lí se stanou 
města duchů.

Lidé, kteří si 
o  sobě mysleli, že 

jsou pány tvorstva, teď 
sedí zavření doma, když 

vystrčí nos na ulici, přes obli-
čej mají kusy hadru nebo respi-

rátory, z nichž některé připomínají 
plynové masky, třesou se strachy, že na 

ně někdo prskne, a schovávají se před „smr-
tícím“ nepřítelem, jakého svět neviděl. Virů jsou 

kolem nás tisíce, jen zvířata jich hostí řádově statisíce, ale 
stačí, aby se jeden z nich pojmenoval, začal sledovat, testovat a měřit 
a psalo se o něm každý den v médiích a lidi mohou zešílet.
Právě reakce na koronavirovou epidemii ukazuje na naprosté nepo-
chopení toho, čemu říkáme zdraví. Zároveň ale nabízí ideální příle-
žitost si to uvědomit. Současný přístup k  léčení, kdy se bojuje proti 
nepříteli, ať už ve formě zánětu, bolesti či viru, tak naráží na svůj strop 
a jeho nesmyslnost se ukazuje v celé nahotě. „Není to tak, že si vezmu 
prášek nebo očkování na chřipku a jsem v klidu. Musíme přece dbát na 
své zdraví, bez ohledu na okolnosti… Bojujeme proti něčemu, místo 
abychom se zabývali sebou. Když budeme pečovat o své zdraví, žád-
ného viru se nemusíme bát. Je to zkrátka úplně obráceně – když budu 

pečovat o  svou imunitu, virus ani nemoc na mě nemůže,“ říká pan 
Rybjanský, který kdysi utekl hrobníkovi z lopaty.
Postupně si začal všímat nejen toho, že se mění Schumannovy rezonan-
ce, ale i důsledků, které to má. „Bavil jsem se s ruským doktorem Lvem 
Gorškovem, šéfem vývoje ruské biorezonanční fi rmy Sensitiv Imago, 
který si stejně jako já všiml, že se začal měnit průběh onkologických 
onemocnění. V minulosti bylo běžné, že člověk onemocněl a vývoj ra-
koviny trval až pět let. Tím, jak se mění celková vibrace planety Země, 
se to v posledních letech neuvěřitelně zrychlilo a člověk může být od 
zjištění diagnózy za měsíc pryč. Tlak na lidi, faunu i fl óru se velmi zvy-
šuje a směřuje ke změně. Jako kdyby se nám snažil někdo říct: Přizpů-
sob se nové době, nebo odejdi. Lidi špatně jedí, špatně pijí, špatně spí, 
špatně se chovají, špatně cvičí nebo necvičí vůbec, jsou ve stresu, a pak 
se diví… Situace ve světě je co do zdraví tristní a koronavirus je jen 
další tlak, abychom o něm začali přemýšlet jinak. Většina populace má 
nějaké chronické onemocnění pramenící ze špatného životního stylu, 
a to je ten problém.“
Prášek může pomoct při zmírnění akutního problému, ale nemůžete 
s ním řešit záněty či likvidovat viry, parazity nebo plísně. Ony nejsou 
příčinou nemoci, ale pouze projevem. Uhasit požár je sice fajn, ale nic 
to neřeší, dokud si budeme nezodpovědně zahrávat se sirkami. Jestliže 
máme například rýmu, kterou zapřičinily viry, je nesmysl řešit rýmu. 
Znamená to, že je naše tělo oslabeno a orgány nefungují správně. „Ko-
ronavirus je kopnutí do zadku pro to, aby se lidé začali soustředit, a ne 
si říkat, ještě to není tak špatné. Je to špatné. Je lepší to začít řešit včas, 
protože v určitém momentě už některé věci řešit nejdou,“ ví Ivan Ryb-
janský, který si vším, co říká, prošel.
 Současná koronavirová epidemie nejenže odhalila nesmysl-
nost a marnost našeho počínání, ale taktně nás upozornila na některé 
další věci, jež odmítáme vidět. Na sociálních sítích koluje jedno nád-
herné shrnutí: „Lidstvo dostalo přesně tu nemoc, kterou potřebovalo. 
Přestali jsme si vážit zdraví, proto máme příležitost uvědomit si, na čem 
nejvíc záleží. Přestali jsme si vážit přírody, a proto jsme dostali takovou 
nemoc, aby nám byl pobyt v ní vzácný. Přestali jsme fungovat v rodině, 
a proto nás nemoc zamkla do našich domovů, abychom se mohli znovu 
naučit fungovat jako rodina. Přestali jsme si vážit starých a nemocných, 
a proto nám byla dána tato nemoc, abychom si připomněli, jak jsou 
zranitelní. Přestali jsme si vážit učitelů, a proto tato nemoc uzavřela 
školy, aby si rodiče mohli sami vyzkoušet roli učitelů. Mysleli jsme si, 
že si můžeme koupit všechno, proto jsme dostali nemoc, abychom si 
uvědomili, že to není samozřejmost. Mamon nám zamotal hlavu, vol-
ný čas jsme trávili v nákupních centrech, proto nám je tato nemoc za-
vřela, abychom pochopili, že štěstí si koupit nemůžeme. Zaměřili jsme 
svou pozornost na vzhled a porovnávání se navzájem, proto nám tato 
nemoc zakryla tváře, abychom pochopili, že tam naše krása není. Mys-
leli jsme si, že jsme vládci této Země, a proto jsme dostali tuto nemoc, 
aby nás něco miniaturního, co ani není vidět, mohlo zkrotit, dát nám 
příručku a  trochu pokory. Tato nemoc nám hodně bere, ale zároveň 
nám dává možnost, se toho tolik naučit a pochopit, co je v životě nej-
důležitější. Dostali jsme nemoc na míru, protože jsme ji jako lidstvo 
potřebovali.“
 Dokud nepochopíme to, co si na konci svého bohatého živo-
ta uvědomil vizionář a zakladatel fi rmy Apple Steve Jobs, nepomůže 
nám ani skafandr. Tak zněla jeho poslední slova: „Došel jsem až na 
vrchol úspěchu ve světě byznysu. V očích druhých je můj život nejspíš 
ztělesněním úspěchu. Nicméně mimo práce mám jen málo radosti. Na 
konci je bohatství jen aspektem života, kterému jsem přivykl.
Když teď ležím na nemocniční posteli a  promítám si celý svůj život, 
uvědomil jsem si, že  všechno to uznání a bohatství, na kterém jsem 
si tolik zakládal, zbledlo a ztratilo význam tváří v tvář blížící se smrti. 
Ve tmě se dívám na zelená světla strojů, které mě udržují při životě 
a slyším jejich mechanické bzučení. Cítím, jak se blíží dech boha smr-
ti. Teď už vím, že když nakumulujeme dostatečné bohatství, aby nám 
vydrželo po zbytek života, měli bychom usilovat i o něco dalšího, co 
s  bohatstvím nesouvisí. Mělo by to být něco mnohem důležitějšího: 
možná vztahy, nebo umění, snad sen z mládí… Bezuzdné následování 
bohatství nás promění v pokřivené bytosti, jako jsem já. Bůh nám dal 
smysly a možnost cítit lásku v  srdci každého, ne  iluzi, kterou přináší 
bohatství. Bohatství, jež jsem vyhrál v mém životě, si nemůžu vzít s se-
bou. Mohu si odnést jen vzpomínky vysrážené láskou. To je skutečné 
bohatství, které vás bude následovat, doprovázet a dodávat vám světlo 
a sílu k tomu jít dál. Láska může cestovat tisíce mil. Život nemá žádné 
omezení. Jděte tam, kam chcete jít. Dosáhněte výšin, kterých chcete 
dosáhnout. Je to všechno ve vašem srdci a ve vašich rukou.
Jaká postel je nejdražší na světě? Nemocniční postel. Můžete zaměst-
nat někoho, kdo bude řídit vaše auto, někoho, kdo pro vás bude vydě-
lávat peníze, ale nikdy nemůžete najmout někoho, kdo by za vás nesl 
vaši nemoc.“

Text Milan Vidlák
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Donnie ukradne peníze ze sejfu fi rmy Solomon & Solomon, 

ale hne se v něm svědomí a chce peníze vrátit. Jenže se mu 

zasekne klíč v zámku a nemůže odemknout. V momentě, 

kdy leze po požárním schodišti, aby se dostal na střechu, 

začnou z nebe zničehonic padat žáby. A to je teprve 

začátek, jenž spustí dalekosáhlé události. Když jsem 

v roce 1999 zíral na jednu z nejpůsobivějších fi lmových 

scén světové kinematografi e, která se odehrála ve 

snímku Magnolia, ani ve snu by mě nenapadlo, 

že se o 12 let později něco podobného stane i ve 

skutečnosti.

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

Konec a začátek
Ivan Rybjanský si všiml, že největší nával práce má vždy ve dnech, kdy 
se významně zvyšují Schumannovy rezonance. „Například před Vánoci 

začaly 
nějaké 
,úpravy 
s y s t é m u ‘ 
– byl tam 
jeden úplněk, 
Štědrý den, 
Nový rok, další 
úplněk, čínský Nový 
rok a Rusové se svými 
pravoslavnými Vánoce-
mi. Každý bod, který jsem 
jmenoval, znamenal extrémní 
nárůst frekvence Schumannovy re-
zonance. V  posledních letech se toto 
děje zcela běžně, konkrétně od roku 2012. 
Respektive začalo to o rok dřív, už v roce 2011.“
Existuje nějaké možné vysvětlení všech obrovských změn, kte-
ré se ve světě v posledních osmi či devíti letech dějí nebývalou intenzi-
tou, od změny klimatu po subjektivní zrychlování času, kdy to, co lidé 
běžně řešili několik let, se vcucává do řádu týdnů či měsíců? A má to 
všechno nějakou souvislost s dávnými proroctvími starých civilizací od 
Mayů po Egypťany, které tvrdily, že se čas pohybuje cyklicky přesně 
podle komického plánu, a  jejich kalendáře, na chlup stejné, končily 
přesně 21. 12. 2012? Mnoho moudrých lidí upozorňovalo, že konec 
mayského kalendáře nebude znamenat konec světa jako takového, 
jak se nesmyslně psalo v  médiích, ale konec starého světa – neboli 
ukončení jednoho cyklu a začátek cyklu nového.

Zdá se, že jejich slova konečně začínají dávat 
smysl i  těm, kteří si pod nimi nedovedli 

nic konkrétního přestavit, a v obavách 
z  toho, co bude, je nebrali vážně, 

nebo se jim dokonce vysmívali.
Jestliže bych ještě před dese-

ti lety pochyboval o  tom, 
že mohou začít po celé 

planetě padat z nebe 
mrtví ptáci, nevěřil 
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ani tomu, že se 
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s v ě t 

a z pře-
plněných 

pulzujících 
m e t r o p o -

lí se stanou 
města duchů.

Lidé, kteří si 
o  sobě mysleli, že 

jsou pány tvorstva, teď 
sedí zavření doma, když 

vystrčí nos na ulici, přes obli-
čej mají kusy hadru nebo respi-

rátory, z nichž některé připomínají 
plynové masky, třesou se strachy, že na 

ně někdo prskne, a schovávají se před „smr-
tícím“ nepřítelem, jakého svět neviděl. Virů jsou 

kolem nás tisíce, jen zvířata jich hostí řádově statisíce, ale 
stačí, aby se jeden z nich pojmenoval, začal sledovat, testovat a měřit 
a psalo se o něm každý den v médiích a lidi mohou zešílet.
Právě reakce na koronavirovou epidemii ukazuje na naprosté nepo-
chopení toho, čemu říkáme zdraví. Zároveň ale nabízí ideální příle-
žitost si to uvědomit. Současný přístup k  léčení, kdy se bojuje proti 
nepříteli, ať už ve formě zánětu, bolesti či viru, tak naráží na svůj strop 
a jeho nesmyslnost se ukazuje v celé nahotě. „Není to tak, že si vezmu 
prášek nebo očkování na chřipku a jsem v klidu. Musíme přece dbát na 
své zdraví, bez ohledu na okolnosti… Bojujeme proti něčemu, místo 
abychom se zabývali sebou. Když budeme pečovat o své zdraví, žád-
ného viru se nemusíme bát. Je to zkrátka úplně obráceně – když budu 

pečovat o  svou imunitu, virus ani nemoc na mě nemůže,“ říká pan 
Rybjanský, který kdysi utekl hrobníkovi z lopaty.
Postupně si začal všímat nejen toho, že se mění Schumannovy rezonan-
ce, ale i důsledků, které to má. „Bavil jsem se s ruským doktorem Lvem 
Gorškovem, šéfem vývoje ruské biorezonanční fi rmy Sensitiv Imago, 
který si stejně jako já všiml, že se začal měnit průběh onkologických 
onemocnění. V minulosti bylo běžné, že člověk onemocněl a vývoj ra-
koviny trval až pět let. Tím, jak se mění celková vibrace planety Země, 
se to v posledních letech neuvěřitelně zrychlilo a člověk může být od 
zjištění diagnózy za měsíc pryč. Tlak na lidi, faunu i fl óru se velmi zvy-
šuje a směřuje ke změně. Jako kdyby se nám snažil někdo říct: Přizpů-
sob se nové době, nebo odejdi. Lidi špatně jedí, špatně pijí, špatně spí, 
špatně se chovají, špatně cvičí nebo necvičí vůbec, jsou ve stresu, a pak 
se diví… Situace ve světě je co do zdraví tristní a koronavirus je jen 
další tlak, abychom o něm začali přemýšlet jinak. Většina populace má 
nějaké chronické onemocnění pramenící ze špatného životního stylu, 
a to je ten problém.“
Prášek může pomoct při zmírnění akutního problému, ale nemůžete 
s ním řešit záněty či likvidovat viry, parazity nebo plísně. Ony nejsou 
příčinou nemoci, ale pouze projevem. Uhasit požár je sice fajn, ale nic 
to neřeší, dokud si budeme nezodpovědně zahrávat se sirkami. Jestliže 
máme například rýmu, kterou zapřičinily viry, je nesmysl řešit rýmu. 
Znamená to, že je naše tělo oslabeno a orgány nefungují správně. „Ko-
ronavirus je kopnutí do zadku pro to, aby se lidé začali soustředit, a ne 
si říkat, ještě to není tak špatné. Je to špatné. Je lepší to začít řešit včas, 
protože v určitém momentě už některé věci řešit nejdou,“ ví Ivan Ryb-
janský, který si vším, co říká, prošel.
 Současná koronavirová epidemie nejenže odhalila nesmysl-
nost a marnost našeho počínání, ale taktně nás upozornila na některé 
další věci, jež odmítáme vidět. Na sociálních sítích koluje jedno nád-
herné shrnutí: „Lidstvo dostalo přesně tu nemoc, kterou potřebovalo. 
Přestali jsme si vážit zdraví, proto máme příležitost uvědomit si, na čem 
nejvíc záleží. Přestali jsme si vážit přírody, a proto jsme dostali takovou 
nemoc, aby nám byl pobyt v ní vzácný. Přestali jsme fungovat v rodině, 
a proto nás nemoc zamkla do našich domovů, abychom se mohli znovu 
naučit fungovat jako rodina. Přestali jsme si vážit starých a nemocných, 
a proto nám byla dána tato nemoc, abychom si připomněli, jak jsou 
zranitelní. Přestali jsme si vážit učitelů, a proto tato nemoc uzavřela 
školy, aby si rodiče mohli sami vyzkoušet roli učitelů. Mysleli jsme si, 
že si můžeme koupit všechno, proto jsme dostali nemoc, abychom si 
uvědomili, že to není samozřejmost. Mamon nám zamotal hlavu, vol-
ný čas jsme trávili v nákupních centrech, proto nám je tato nemoc za-
vřela, abychom pochopili, že štěstí si koupit nemůžeme. Zaměřili jsme 
svou pozornost na vzhled a porovnávání se navzájem, proto nám tato 
nemoc zakryla tváře, abychom pochopili, že tam naše krása není. Mys-
leli jsme si, že jsme vládci této Země, a proto jsme dostali tuto nemoc, 
aby nás něco miniaturního, co ani není vidět, mohlo zkrotit, dát nám 
příručku a  trochu pokory. Tato nemoc nám hodně bere, ale zároveň 
nám dává možnost, se toho tolik naučit a pochopit, co je v životě nej-
důležitější. Dostali jsme nemoc na míru, protože jsme ji jako lidstvo 
potřebovali.“
 Dokud nepochopíme to, co si na konci svého bohatého živo-
ta uvědomil vizionář a zakladatel fi rmy Apple Steve Jobs, nepomůže 
nám ani skafandr. Tak zněla jeho poslední slova: „Došel jsem až na 
vrchol úspěchu ve světě byznysu. V očích druhých je můj život nejspíš 
ztělesněním úspěchu. Nicméně mimo práce mám jen málo radosti. Na 
konci je bohatství jen aspektem života, kterému jsem přivykl.
Když teď ležím na nemocniční posteli a  promítám si celý svůj život, 
uvědomil jsem si, že  všechno to uznání a bohatství, na kterém jsem 
si tolik zakládal, zbledlo a ztratilo význam tváří v tvář blížící se smrti. 
Ve tmě se dívám na zelená světla strojů, které mě udržují při životě 
a slyším jejich mechanické bzučení. Cítím, jak se blíží dech boha smr-
ti. Teď už vím, že když nakumulujeme dostatečné bohatství, aby nám 
vydrželo po zbytek života, měli bychom usilovat i o něco dalšího, co 
s  bohatstvím nesouvisí. Mělo by to být něco mnohem důležitějšího: 
možná vztahy, nebo umění, snad sen z mládí… Bezuzdné následování 
bohatství nás promění v pokřivené bytosti, jako jsem já. Bůh nám dal 
smysly a možnost cítit lásku v  srdci každého, ne  iluzi, kterou přináší 
bohatství. Bohatství, jež jsem vyhrál v mém životě, si nemůžu vzít s se-
bou. Mohu si odnést jen vzpomínky vysrážené láskou. To je skutečné 
bohatství, které vás bude následovat, doprovázet a dodávat vám světlo 
a sílu k tomu jít dál. Láska může cestovat tisíce mil. Život nemá žádné 
omezení. Jděte tam, kam chcete jít. Dosáhněte výšin, kterých chcete 
dosáhnout. Je to všechno ve vašem srdci a ve vašich rukou.
Jaká postel je nejdražší na světě? Nemocniční postel. Můžete zaměst-
nat někoho, kdo bude řídit vaše auto, někoho, kdo pro vás bude vydě-
lávat peníze, ale nikdy nemůžete najmout někoho, kdo by za vás nesl 
vaši nemoc.“

Text Milan Vidlák

731 173 591
INFO@SOMAVEDIC.CZ 

WWW.SOMAVEDIC.CZ

Donnie ukradne peníze ze sejfu fi rmy Solomon & Solomon, 

ale hne se v něm svědomí a chce peníze vrátit. Jenže se mu 

zasekne klíč v zámku a nemůže odemknout. V momentě, 

kdy leze po požárním schodišti, aby se dostal na střechu, 

začnou z nebe zničehonic padat žáby. A to je teprve 

začátek, jenž spustí dalekosáhlé události. Když jsem 

v roce 1999 zíral na jednu z nejpůsobivějších fi lmových 

scén světové kinematografi e, která se odehrála ve 

snímku Magnolia, ani ve snu by mě nenapadlo, 

že se o 12 let později něco podobného stane i ve 

skutečnosti.

(NE)JASNÁ ZPRÁVA
O KONCI SVĚTA

Komerční prezentaceKomerční prezentace
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Hledáte kuchyň podle svého stylu a nenacházíte? Nebo žádná  
neodpovídá vašim rozměrům? Pořiďte si originál.

VYTVOŘTE SI SVOU 

KUCHYNI
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Při pořizování kuchyně je třeba si nejdříve rozmyslet, 
jaký styl se nám líbí a kolik peněz jsme ochotní za no-
vou kuchyň zaplatit. Jednoduchým a cenově nejvýhod-
nějším řešením může být sektorová kuchyň, kde si z jed-
notlivých dílů vyberte přesně ty, které chcete. Včetně 

vnitřního uspořádání skříněk, barvy korpusů a dvířek. 
Druhou možností je kuchyně na míru, kde vám návrh 
vytvoří kuchyňské studio nebo truhlář a vše je přesně 
podle vašich představ. Pro domácí kutily se nabízí třetí 
cesta - kuchyni si sami vyměří, navrhnou a sestaví z vy-
braných dílů. 

Kuchyně svépomocí
Jednotlivé komponenty se dají koupit v  e-shopech. 
Předpokladem úspěšného výběru je správné změření 
prostoru, do kterého se bude linka instalovat. Změřte 
si proto nejen prostor mezi zdmi, ale také od podlahy 
ke stropu. Pokud jsou v  blízkosti dveře či okna, mys-
lete také na prostor potřebný k  otevírání. Umístění 
jednotlivých komponentů by se mělo orientovat také 
podle umístění elektrických zásuvek, vypínače plynové-
ho a vodovodního potrubí, odpadu a odtahu ventilace. 
Před kutily, kteří kuchyňskou „laboratoř“ dokážou se-
stavit sami, je třeba smeknout. 

Svěříte radši odborníkům?
V dobře navržené kuchyni by měla být radost se pohy-
bovat, všechno by mělo být po ruce, všechno své místo. 
Pracovní plocha má být dostatečně velká, měli bychom 

mít blízko k potravinám, dřezu i sporáku. Z tohoto po-
hledu je ideální nechat si navrhnout kuchyň na míru 
a nechat si také poradit od odborníků, kteří kuchyně 
navrhují denně. Každý z nás totiž očekává od kuchyně, 
jejího vybavení a uspořádání něco trochu jiného. 

Kuchyně jako 
originál
Rozhodnete-li se pro ku-
chyň přímo na míru, je 
dalším krokem výběr ku-
chyňského studia či  truh-
láře, který prostor vaší 
nové kuchyně zaměří, za-
kreslí a na základě vašich 
požadavků vytvoří návrh 
kuchyně tak, jak by měla 
vypadat. Nejdůležitější je 
tvar kuchyně.  Bude vám 
lépe vyhovovat lineár-
ní, paralelní, do tvaru L, 
do tvaru U, do tvaru G, 
do tvaru J, s  ostrůvkem 
či barem? Svoje představy 
můžete vizualizovat jen 
s  metrem, tužkou a  pa-
pírem. Inspiraci najdete 
v časopisech i na interne-
tu. Někomu to jistě posta-
čí, ale vzhledem k rychlé-
mu a  stále chytřejšímu 
systému kuchyňských se-
stav se vyplatí obrátit na 

profesionála. Bytový architekt umí vaši budoucí kuchy-
ni dovést k dokonalosti. Navíc vám může navíc doporu-
čit vhodné materiály i dodavatele.

Aby vaření byla radost
Moderní kuchyně mají dva hlavní znaky: jsou elegantní 
a ergonomické. Už při plánování je třeba myslet na kaž-
dý detail a pohyb. Materiály i technologie musí vydržet 
provozní zátěž. Dřezy pak mohou být doslova integro-
vány v pracovní desce, aby splynuly s kuchyňskou lin-
kou. Moderní kuchyně se vyznačují konceptem „smart“. 
Chytré spotřebiče a příslušenství se stanou jejich nedíl-
nou součástí. Příkladem jsou třeba inteligentní myčky 
nebo lednice ovládané pomocí aplikace. Chytré tech-
nologie myslí i  na praktické funkce, například pomá-
hají dobře odvětrávat nebo zajistit perfektní podmínky 
uvnitř lednice, aby potraviny vydržely ještě déle čerstvé. 
Důležité jsou technologie, které zvyšují komfort. Velký 
pokrok je patrný v oblasti odsávání a odvětrávání, což 
je pro kuchyně spojené s obývákem obzvlášť důležité. 
Viditelné části digestoří jsou velmi stylové, takže per-
fektně zapadají do celkového vzhledu kuchyně. Začí-
nají se prosazovat i neviditelné spodní digestoře, které 
odvádějí vzduch i vůni nad hrnci směrem dolů.
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Nechte si
změřit vodu
v analytické 
laboratoři

Nově 
stanovujeme 

i pesticidy

Chcete si být jisti, že je vaše voda dobrá? www.moni.cz

moni.cz.indd   1moni.cz.indd   1 3.12.2019   15:53:373.12.2019   15:53:37

Hledáte šperk, na jehož tvorbě se můžete sama podílet?

Chcete mít originální 
a jedinečný styl?

Náš sortiment vám 
to umožní

Nabízíme velmi oblíbené náramky, které si sesta-
vujete z jednotlivých přívěsků, korálků dle vlastní 
fantazie, nálady, stylu- to si zamilujete! Naše na-
bídka je velmi rozmanitá- korálky z muránského 
skla a polodrahokamů, přívěsky ze stříbra- každá 
žena si u nás najde přesně to co hledá.  Uložte si 
své vzpomínky, zážitky, radosti do náramků, jsme 
rádi, že pomáháme psát i Váš příběh. Jsme Story 

in the Bead a jsme tu pro Vás!

www.storyinthebead.cz
Pro čtenáře tohoto časopisu nabízíme speciální slevu 10% s kódem 

ŠTĚSTÍ. Kód platí na celý sortiment do 25.srpna.2020

storyinthebed.cz.indd   1storyinthebed.cz.indd   1 11.3.2020   16:58:1311.3.2020   16:58:13
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Vzhled odráží životní styl
Každoročně se objevují módní trendy, které diktují ur-

čitou barvu nebo materiál. Kuchyni si ovšem obvykle 
pořizujeme v průměru na 10 až 20 let, proto je vhodné 
nezaměřovat se pouze na módní diktát, ale zvolit tako-
vou barvu, která se vám líbí. Materiál kuchyňské linky 
by měl odpovídat vašemu životnímu stylu. Pokud vaříte 
denně, zvolte odolnější lamino, které umožní i případ-
né pozdější opravy. Pokud si ale jídlo necháte dovážet 
a  kuchyně má být hlavně luxusní záležitost, můžete 
zvolit přírodní dýhu nebo lak. Vždy však myslete na to, 
aby všechny pohledové plochy měly jednotný design 
a stejný použitý materiál.

Bez zbytečných kroků
V kuchyni je snad ze všech místností nejdůležitější er-
gonomie. Bojovat při vaření s  prostorem, zakopávat 
a narážet na zbytečné výčnělky a rohy, šplhat pro mísy 
nebo talíře nebo lézt po kolenou a  lovit něco z hlou-
bi skříněk, je opravdu únavné. Uspořádání kuchyně by 

mělo být dokonale funkční, s co největší užitnou plo-
chou. Důležité je zvolit i správnou výšku pracovní plo-
chy, nemusí být všude stejná. Nejníže můžeme umístit 
plochu pro vaření, pro pohodlnou kontrolu připravova-
ného pokrmu během vaření. Nezapomínejme na dosta-
tek odkládací plochy, ideálně po obou stranách varné 
desky. Nezbytné je správně rozložit pracovní zóny tak, 
abychom se při každodenní práci v  kuchyni zbytečně 
nenaběhali. Zóny by na sebe měly navazovat – od místa 
pro ukládání zásob a nádobí po mycí, přípravné a nako-
nec varné centrum. Rozmístění spotřebičů pak logicky 
navazuje na umístění pracovních zón, ve kterých se spo-
třebiče budou nacházet.
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XL skříňky až do stropu
Stále oblíbenější je propojení kuchyně s obytným pro-
storem. Moderní kuchyně ve spojení s  obývákem tak 
trochu připomíná svým vzhledem kdysi obvyklé stěny. 
S tím souvisí i návrat horních skříněk. V minulých letech 
se od horních skříněk ustupovalo. Mnohdy je nahrazo-
valy otevřené police nebo se kuchyň schovávala za růz-
né systémy dveří a rolet. Ze současné situace, kdy si lidé 
kvůli ceně pořizují menší byty, ale vyplývá, že se opět 
využívá a bude využívat každé volné místo a horní zvý-
šené skříňky se věší až ke stropu. Do takových XL skří-
něk pak schováte více potřebných věcí a zároveň právě 
ony vytvoří kýžený dojem obývákové stěny. Pokud do 
nich nedosáhnete, žádný problém. Stupínků je na trhu 
dost. Navíc si můžete pořídit i jejich elektrické otvírání.

Chytré vnitřní uspořádání
Moderní kuchyně  nabízejí spoustu variant, ať už jde 
o způsob otevírání, hloubku, či výšku spodních a hor-
ních skříněk. Velkou kapitolu představují dokonalé vý-
suvy pro spížní skříně s organizéry. Ve spodních skříň-
kách  se uplatňují zásuvky s  plno výsuvem, přehled 
o jejich obsahu a přístup k nádobí je nesrovnatelně lep-
ší než u „klasických“ skříněk s dvířky (pokud zápasíme 
s nedostatkem prostoru, lze využít k ukládání i  sokl – 
lze do něj schovat nízkou zásuvku, vhodnou např. na 
uložení pečících plechů nebo táců atd.). Je důležité my-
slet také na hlučnost manipulace, kromě plno výsuvu je 
běžný i  tichý dojezd, kdy se skříňka nebo šuplík samy 
zavřou.
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Magické rohy
Rohy v kuchyni kdysi bývaly hluché místo, kam se dala 
účelně umístit pouze zešikmená horní skříňka nebo 
otevřená rohová police. V dolní části kuchyňské sestavy 
byl roh zaslepený nebo vyplněný spodní skříňkou, jejíž 
police byly těžce dostupné. Zřídkakdy se v rohu obje-
vila varná deska či dřez. Dnešní moderní kuchyně na-
bízejí hned několik typů rohových systémů u spodních 
skříněk. Asi nejstarším systémem je otočný karusel, kdy 
je v rohové skříňce napevno ukotvená tyč, na níž jsou 

umístěné otočné drátěné nebo plastové koše. Podle 
typu skříňky jsou otočné koše tvarované do kruhu, tři-
čtvrtěkruhu či půlkruhu. Druhým systémem, který poj-
me větší objem, je takzvaný Magic corner. Jde o dvoji-
tý výsuv se čtyřmi úložnými patry. V tomto případě se 
pohybem dopředu a poté do strany vysunou celá ku-
chyňská dvířka nejprve se dvěma a dále s dalšími dvěma 
koši. Jednou z novějších vymožeností je výsuvný systém 
nazvaný Le mans. Na tyči jsou umístěna poměrně velká 
plastová plata s drátěnou ohrádkou, která se vysunu-
jí hluboko z útrob rohové skříňky. Tento systém se dá 
použít i do vysoké rohové potravinové skříně, kam lze 
umístit i větší počet plat. 

Rohové vaření i mytí
Na problematiku využití rohu reagují velmi pružně i vý-
robci domácích spotřebičů a kuchyňských dřezů. Vaření 
v rohu je nejen praktické, ale i atraktivní. Většinou to 
totiž obnáší pořízení tvarově netradičního spotřebiče, 
který se do rohu vejde a  je pro něj zvlášť určený. Do 
rohu se nedá umístit obyčejná čtvercová varná deska, 
protože by svými rohy zasahovala do vedlejších skří-

něk. Lze tedy vybrat atraktivní desku ve tvaru ledvinky, 
oválu či jinak speciálně tvarovanou, a to jak v klasické 
sklokeramice, tak s  plynovými hořáky či pro indukční 
vaření.

Ostrůvky jako bonus
Horkým trendem současných kuchyní jsou ostrůvky 
s  variabilním posláním. Jsou do nich zabudované jak 
varné plochy, tak mycí centra a   samozřejmě slouží 
jako úložné prostory. Krom toho, že jim lze vtisknout 

zajímavý design a  udělat 
z  nich ozdobu interiéru, 
je lze využít jako další pra-
covní nebo jídelní plochu, 
případně obojí zároveň. 
Pokud se do kuchyně z dis-
pozičních či jiných důvodů 
ostrůvek nevejde, může se 
nahradit poloostrůvkem, 
jehož umístění nevyžadu-
je v  interiéru tolik volné-
ho prostoru. Je přístupný 
z obou širších stran a jeho 
zasazením do kuchyňské 
sestavy lze místnost za-
jímavě členit. Menší ku-
chyň můžete zařídit také 
mobilním ostrůvkem, tzv. 
ostrůvkem na kolečkách. 
Můžete ho používat podle 
potřeby, a když vám v ku-
chyni překáží, tak s  ním 
jednoduše popojedete do 
jiné místnosti. 

Deska a zásuvky
U pracovní desky máte na výběr z řady materiálů s růz-
nými vlastnostmi a cenou. Už dávno se nepoužívá jen 
dřevotřísková klasika s tvrzeným povrchem. K dispozici 
jsou materiály, jako je masivní dřevo, přírodní, technic-
ký nebo umělý kámen, kalené sklo nebo keramika. Ve 
fázi výběru je vždy třeba zhodnotit vaše potřeby a úče-
ly, kterým bude pracovní deska sloužit. Poblíž pracov-
ní desky potřebujeme dostatek elektrických zásuvek. 
Jejich dostupnost dnes již není problém, lze využít vy-
sunovací elektrické zásuvky, které jsou schované pod 
pracovní deskou a vysunou se jako sloup jen v případě 
potřeby, dále lišty s mobilními zásuvkami, které je mož-
né posunovat a usnadnit tak práci se spotřebiči a jejich 
kabely. Některé pracovní desky nabízejí i své “dvojče“ 
v podobě výsuvné plochy, kterou můžete využít k práci 
nebo třeba ke stolování.

Text: Eva Houserová, 
foto: Shutterstock.com
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Obývací pokoj se stal nedílnou součástí společných prostor, 
jako jsou kuchyň a jídelní zóna. V obýváku pracujeme, odpo-

číváme, vaříme, stolujeme, lenošíme a bavíme se.

JAKÝ MÁTE
OBÝVÁK,
TAKOVÍ JSTE



BYDLENÍ | 23

INZERCE

JAKÝ MÁTE
OBÝVÁK,
TAKOVÍ JSTE



24 | BYDLENÍ

Moderní obývák  by měl být zařízený jednoduše 
a funkčně. Důraz je kladen nejen na design, ale záro-
veň i na pohodlí, komfort a praktičnost. Zařídit si ho 
obvykle znamená vypravit se do různých nábytkových 
studií a měřit, ladit, kombinovat. Začíná to volbou pod-

lahové krytiny, barevného odstínu stěn, případně tapet 
a  pokračuje výběrem svítidel, sedacího nábytku, kon-
ferenčního stolku, nábytkové sestavy. Nejjednodušší 
cestou je najít si vzorový pokoj a tím se řídit. Někdo se 
inspiruje stylem, který viděl u sousedů, jiný se inspiru-
je v magazínech či na internetu. A pak jsou kreativci, 
kteří touží zkusit něco nového a originálního, něco, co 
odráží nejen jejich osobnost a smýšlení, ale i zvyky celé 
rodiny. Čím se odlišuje zajímavý prostor od běžného? 
Detaily, které jsou originální. Třeba proto, že jsou po-
užity zajímavé povrchové úpravy, vtipné tvary, překva-
pivé barevné odstíny a materiály, které k sobě zdánlivě 
nepasují. Obývací prostor zkrátka prozrazuje, jací jsme.

Začít od podlahy
Oblíbená je dřevěná podlaha z různých běžných (dub, 
buk, jasan, ořech) i exotických dřevin (merhau, bambus). 
Laminát je na ústupu, nahrazuje ho oblíbenější vinyl, 
který se skvěle udržuje, tlumí zvuky, je teplý na dotek 
a nabízí spoustu dekorů a imitací. Kdo má rád přírodní 
vzhled, volí korek, jenž rovněž tepelně a zvukově izo-
luje, při poškození ho lze znovu zbrousit a nalakovat. 

Uplatnění v obývacím pokoji nachází i velkoformátová 
dlažba v kombinaci s podlahovým vytápěním. Může mít 
image přírodního dřeva a působit útulně. V  ryze mo-
derním interiéru si našly uplatnění lité podlahy (beton), 
které architekti rádi používají pro jejich nekomplikova-

nost a nekonečnou kombinovatelnost s ostatními ma-
teriály. Koberec se dnes častěji používá jen jako kusový 
v blízkosti sedačky, konferenčního stolku a křesla.

Sedačka je srdce pokoje
Sedačka slouží pro naše pohodlí, ale i  pro návštěvy. 
Chceme, aby něco vydržela a zároveň byla hezká. Dů-
ležitá je její konstrukce, kterou ale pohledem neod-
halíme. Může být ze dřeva (MDF), plastu nebo kovu. 
Doporučuje se plast nebo kov. Dalším bodem je výplň: 
levný molitan určitě nebrat a  hlavně pohovku v  ob-
chodě vždy vyzkoušet! Někomu vyhovuje tužší výplň, 
druhý se raději zaboří, i když hůře vstane. Látkový po-
tah se nabízí ve stovkách variant. Jste-li početná rodi-
na, ptejte se po úpravě Aqua Clean. Umožňuje snadné 
čištění díky principu nanotechnologie vlákna. Klasikou 
je samozřejmě sedačka kožená. Kůže bývá z hověziny, 
většinou o síle 1,4 mm. Mezi nejpoužívanější povrcho-
vou úpravu patří tzv. polyuretanový zátěr, který zajistí 
snadnou čistitelnost. Kůži lze lehce zbavit prachu, otřít 
vodou s mýdlem nebo speciálním přípravkem. Je to živý 
materiál, nezbytný je regenerační nátěr, aby byla kůže 





26 | BYDLENÍ

měkká a poddajná. Jestliže uvidíte název EKO kůže, je 
to pouze marketingový název a jde vždy o koženku!

Chcete originální sedačku?
Pak vyberte látkový potah s vystouplou texturou, který 
je letos hitem. Velmi módní jsou  geometrické obraz-
ce, vlnky i  tzv. smyčková příze. Uklidňuje a  nenásilně 
dotváří pohodový domov. Zajímavou texturu nemusí 
mít nutně jen sedačka, ale také dekorativní polštářky, 
podnožky nebo taburet. A  jelikož i  sedačky podléha-
jí trendu multifunkčnosti, je důležitý úložný prostor, 
případně možnost rozložení. Na pohovce si tak nejen 
posedíte, ale také se na ní pohodlně vyspíte nebo ji vy-
užijete k  uložení dek, polštářů a  dalších nezbytností, 
které se nevejdou do skříně. O tom, zda dáte přednost 
sedačce rohové, s integrovaným sofa, zcela klasickému 
rovnému tvaru nebo třeba atypické vlnovce, záleží na 
prostorových dispozicích vašeho pokoje a vašem vkusu. 
Velmi praktické jsou sedací soupravy z jednotlivých mo-
dulů, které poskládáte libovolně vedle sebe. Její tvar 
a délku přizpůsobíte potřebám interiéru. Kombinovat 
lze několik hloubek sedacích dílů i výšky opěradel.

Variabilní nábytkové sestavy
Obývací pokoj se dá sestavit z nezávislých kousků, což 
ale vyžaduje vkus a smysl pro detail. Snazší, častěji vy-
užívané a prodávané jsou nábytkové sestavy vyrobené 
v kolekci, stejného materiálu, povrchové úpravy.  Jed-
notlivé části z  variabilních programů jde rozmístit sa-
mostatně do prostoru. Máte tak zaručeno, že celek 
bude ladit, přestože se jedná o solitérní kousky. Nábyt-
kové moduly a  systémy se většinou skládají z  televiz-
ního stolku, nástěnné police, vitríny a závěsné skříňky, 
takže díky zásuvkám, přihrádkám a skříňkám poskytují 
místo pro fotografie, knihy, dekorace a mnoho jiného. 
Pokud by vám zařízení připadalo jednotvárné, umístě-
te do obývacího pokoje nějaký předmět, který na první 
pohled zaujme a zároveň bude v symbióze s celkovým 
laděním pokoje. Může to být krb, dominantní okno, za-
jímavá pohovka nebo třeba osvětlení. 

U osvětlení nejdřív funkčnost
V obýváku jsou nutná kromě centrálního svítidla, které 
může upoutat svým tvarem a designem, i lokálně osvět-
lená stanoviště. Stojací lampa u křesla, kde čteme, pod-
svícený sádrokarton s  bodovkami v  blízkosti televizo-
ru, nástěnné svítidlo pro večerní atmosféru. Moderním 
trendem pak jsou světelné LED pásky. Postavte hned ve-
dle pohovky stojací lampu s příjemným světlem. Může-
te u ní číst, luštit křížovky nebo se připravovat na další 
pracovní či školní den. Pomocí lampy navíc jednoduše 
rozdělíte prostor podle využití. Na jednom konci sedací 
soupravy vytvoříte místo vhodné ke čtení, na druhém 
konci si můžete povídat s  návštěvou, sledovat televi-
zi a relaxovat. Světlo má být spíše měkké, rozptýlené. 
Oceníme svítidla se stmívačem, u  nichž lze regulovat 
světelnou intenzitu.

…a teprve pak design
Teprve ve chvíli, kdy budete mít stanovena a  rozhod-
nuta výše uvedená kritéria, se zaměřte na design. I ten 
je důležitý, svítidla by se měla hodit k ostatnímu vyba-
vení pokoje, nebo je pěkně dotvářet. Není také nutné, 
aby všechna svítidla byla stejná, ale měla by se k sobě 
minimálně hodit. Pokud máte jednoduchý interiér, mů-
žete si dovolit výrazné svítidlo, které zaujme na první 
pohled. V takovém případě je však vhodné, aby ostatní 
osvětlení bylo spíše doplňkem tomuto solitéru. Jedno 
umělecké svítidlo do pokoje bohatě stačí.

I dveře dotvářejí pokoj
Obývací pokoj není nedobytná pevnost, naopak – dve-
ře vedoucí do něj bývají nejpoužívanější v celém domě. 
Ve většině domácností se kvůli častému průchodu ani 
nezavírají, nýbrž se nechávají otevřené. Stojí proto za 
zvážení, zda nezvolit  dveře posuvné. Ty totiž po ote-
vření nezabírají tolik místa a neusazuje se za nimi bez 
povšimnutí tolik prachu. Máte-li dveře v rohu místnosti, 
můžete zapátrat i po posuvných dveřích jednokřídlých. 
Záleží na vašich preferencích, zda vyberete zárubně 
běžné, bezfalcové, do kterých dosednou dveře celé, 
skryté, ukotvené do speciálního stavebního pouzdra 
skrytého ve zdi, nebo celokovové, které odolají snad 
i nájezdům dětského odrážedla, nebo vysavače. Kvalit-



Lícové cihly 
pro váš útulný domov

Léto je ideálním obdobím nejen pro odpočinek, ale také pro plánování nových projektů. Ať už jde o stavbu nové-
ho domu, rozsáhlou rekonstrukci nebo jen malé oživení stávajícího interiéru, lícové cihly nebo cihlové pásky jsou 
jedinečným způsobem, jak svůj domov snadno a trvale zútulnit. 

Fasáda z lícových pásků je především bezúdržbová, originální a nadčasová. Díky široké nabídce barev, různé po-
vrchové struktuře nebo formátu si tu pravou cihlu vybere opravdu každý. Ať už cihly ladíte do tradičního, moder-
ního či industriálního stylu, favoritem zůstávají červené odstíny ražených cihel s rustikální strukturou v kombinaci 
se světlou spárovací hmotou. Vaše fasáda si zaslouží trvalou krásu, kterou  jí poskytnou především  lícové pásky 
typu klinker s velmi nízkou nasákavostí a dlouhou životností.

Jakožto přírodní materiály navozují cihly, i cihlové obklady z nich vyrobené, také v interiéru příjemný pocit a po-
máhají dotvářet „teplo domova“. Použít je můžeme na stěnu v jakékoliv místnosti domu nebo třeba na krb. 
Lícové cihly  a pásky dodají Vašemu domu neokoukaný šmrnc a originalitu, kterou navíc zvládnete s trochou ši-
kovnosti realizovat svépomocí.

Podrobný článek s návodem, inspirací a tipy k realizaci najdete v sekci články na našem webu 
www.klinkercentrum.cz
Náš zkušený tým Vám pomůže s výběrem, zaměřením, vizualizací, doporučí realizační fi rmu a zajistí dopravu.  
Kontaktujte naše obchodní zástupce nebo navštivte naše vzorkovny:

Klinker Centrum s.r.o. 
Průmyslová 2241
Brandýs nad Labem

Klinker Centrum s.r.o.
Procházkova 202

Kostelec nad Orlicí

www.klinkercentrum.cz
klinkercentrum.cz.indd   1klinkercentrum.cz.indd   1 9.6.2020   20:03:449.6.2020   20:03:44
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ní zárubně si pak žádají i kvalitní panty. Na nich visí celá 
váha dveří, zajišťují perfektní dosednutí dveří do zárub-
ně a tím i těsnost, pevnost a estetiku. Vybírat můžete 
z mnoha povrchových úprav i materiálů.

Bez falců a zárubní
Chcete-li se inspirovat aktuálními trendy klasických dve-
ří na kliku, vsaďte na nový - bezfalcový trend. Klasické 
dveře, jak je známe z většiny domácností, mají falc, kte-
rý zapadá do zárubně, respektive obložky. Zárubně ob-
ložku překrývají, jsou tedy mírně vystouplé. Ve srovnání 

s tím jsou bezfalcové dveře v jedné rovině s obložkou, 
jejich hrana je rovná a obložka lícuje s dveřním křídlem. 
Závěsy jsou skryté v  jeho hraně a v zárubni. Ještě dál 
jdou dveře se skrytými zárubněmi. Ty jsou z velké části 
schované ve stěně, takže je obložka pohledově mini-
malizovaná. Nemají tak viditelnou nosnou konstrukci, 
což se s oblibou využívá, když dekor stěny pokračuje na 
dveře. Díky zárubni připravené na napojení překladu 
můžete dokonce vytvořit dveřní otvor na celou výšku 
místnosti. Navíc skryté zárubně neřeší, na jakou stra-
nu dveře otevíráme. Zkombinujeme-li skrytou zárubeň 
a dveře s povrchem stejným, jako je na sousední stěně, 
dveřní křídlo dokonale splyne s okolím.

Současný hit – sklo
Stále oblíbenějším materiálem používaným k  výrobě 
dveří je sklo. Satinované, mléčné, grafosklo – každý si 
může vybrat podle svého vkusu. Nejde již pouze o vý-
plně, dveře mohou být celoskleněné – zarámované 
nebo bez rámu. Při volbě skla je třeba jednoznačně 
dát přednost kalenému sklu, které je téměř nerozbit-
né. Pro výplň dveří se používá jednovrstvé kalené sklo 
o  tloušťce 5 mm, pro satinované a  čiré celoskleněné 
dveře je potřeba kalené sklo o tloušťce 8 mm a pro ce-

loskleněné dveře z  grafoskla sendvičové kalené sklo 
o tloušťce 9 – 9,5 mm.

Souhra dveří a kování
Důležitou součástí dveří je kování, přestože jde o zdán-
livou maličkost. Dveřní komplety mají často kování in-
tegrované. Prvky použité na dveřním křídle a  kování 
se často prolínají do celého interiéru a  stávají se jed-
notícím prvkem. Nejde však pouze o  vzhled kování, 
zdokonaluje se i  jeho konstrukční řešení. Kování jsou 
dnes vybavena systémem tichých tlačných pružin 

zajišťujících v  kombina-
ci s magnetickým zámkem 
snadný a  bezhlučný chod. 
Značně se prodloužila i ži-
votnost kování. Společně 
s  barvou poutá dveřní ko-
vání pozornost také svým 
materiálem.  Populární je 
v současné době například 
kování z  kvalitní mosazi 
opatřené vrstvou chromu 
nebo niklu. Prim hrají i mo-
derní materiály, typicky 
jsou to barevné kovy, sliti-
ny hliníku.  Kromě těch tra-
dičních, kovových, to může 
být dřevo, kůže, opravdový 
luxus pak představuje sklo. 
A co se týká tvarů, ustupu-
je se od hranatých klik. Na-
hrazují je tvary oblé, které 
vycházejí nejlépe vstříc po-

žadavkům ergonomie a obecně příjemnému pocitu při 
jejich uchopení. Jinými slovy, s klikou dobře padnoucí 
do ruky se člověku dobře ovládají i celé dveře.

Praktické vychytávky
Designové trendy v oblasti dveřního kování nespoléha-
jí pouze na efekt, ale zahrnují i ryze praktická řešení. 
Patří k nim například kliky s implementovanou tenkou 
trubičkou, která svítí. Přes den není toto světlo příliš 
vidět, vše se ale změní v noci, kdy se světélko zabudova-
né do kliky může stát příjemným orientačním bodem ve 
zhasnuté chodbě a umožní otevřít dveře bez dlouhého 
hledání ve tmě.  Druhou praktickou novinkou jsou kliky 
s magnetickou rozetou, která umožňuje přišroubovat 
kliku k  ovládacímu čtyřhranu a  nacvaknout pohledo-
vou rozetu k  vnitřní rozetě. Tímto způsobem je klika 
k dveřím zafixovaná rychle a jednoduše. Tato konstruk-
ce je navíc mnohem pevnější, takže se klika v budoucnu 
nezačne uvolňovat. Magnetické rozety jsou tenké pou-
ze 5 mm a  jsou dostupné v mnoha barvách i  tvarech. 
Vybírat lze mezi přiznanou a zapuštěnou variantou.

Text: Eva Houserová, 
foto: Shutterstock.com
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Okno v koupelně zanemná nejen přísun 
denního světla a možnost větrání, ale na-
bízí I luxus v podobě výhledu ven třeba 

rovnou z vany.

KOUPELNY
PLNÉ SVĚTLA
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Mít dobře osvětlenou a větranou koupelnu je velmi dů-
ležité z hlediska psychické pohody, hygieny i z bezpeč-
nostního hlediska. Ve srovnání s  minulostí se naštěstí 
stále častěji objevují návrhy koupelen s velkými prostor-
nými okny a tudíž i dostatkem denního světla. A s bo-
nusem vyhlídky ven. Pozoruhodnou podívanou zajistí 
třeba okenní otvor směrovaný k otevřenému nebi či do 
zahrady plné zeleně. Zkrátka jde o prvek interiéru, kte-
rý zlepšuje jeho celkovou atmosféru.

Jaké okno a kam?
S  větším oknem proniká do místnosti více světla 
a  nabízejí se i  nové možnosti jeho využití. K  jedno-
mu oknu mohou přibýt i  další, mezi ně je pak mož-
né umístit třeba zrcadlo. Využije se tak kvalitní boční 
osvětlení. Rohová okna anebo okna umístěná v  rohu 
na doraz ke stěně jsou rovněž výzvou, jak netradičně 
koupelnu vyřešit. V  moderně řešených prostorech se 
v  současnosti klade důraz na kvalitní prosvětlení in-
teriérů přes velká okna nebo dokonce i přes celé pro-
sklené stěny. Ty lze zajímavě využít právě i v koupelně. 
V případě, že se okno v koupelně ocitne v samém koutu, 
nedá se většinou na přilehlé stěně umístit nábytek ane-
bo dokonce ani pouhou skříňku. Volný prostor v těchto 
místech tedy pak můžete vy-
užít k  zavěšení nejrůznějších 
koupelnových drobností, umís-
tit zde police anebo drátěný 
program. Rohové okno se liší 
od okna v rohu tím, že vytváří 
prosklené nároží. Rohové okno 
působí v každém prostoru vel-
mi efektně. Zajišťuje navíc pří-
sun světla hned ze dvou světo-
vých stran. U takového okna se 
pak přímo nabízí umístit pod 
něj vanu rohového tvaru.
Výborný výhled z vany do okolí 
vám zajistí pásová okna umís-
těná těsně nad úrovní horního 
okraje vany.  U  vysokých pod-
krovních místností je velmi za-
jímavým a  účinným způsobem 
prosvětlení střešní okno. To 
vpouští světlo přímo shora a je 
tedy naprosto ideální, pokud se 
vana nachází přímo pod ním. 
Aby světlo mohlo volně proni-
kat do všech koutů koupelny, 
ale také pro její částečné oddělení od jiných místností, 
lze využít elegantní celoskleněné přepážky, které ne-
musejí být pouze z čirého skla, ale z různě pískované-
ho, anebo probarveného, či matového. Zajímavě půso-
bí i kombinace všech těchto stylů.

Pro zajištění soukromí
Přítomnost oken s  sebou nese i  rizika, hlavně pokud 

se koupelna nachází v přízemí. Pohledům sousedů i ko-
lemjdoucích se tak čas od času může naskytnout ne 
zrovna kýžený pohled. Jak tedy řešit okna v takových 
místnostech, aby nesnižovala komfort, a přesto skvěle 
sloužila? U starších domků okna často mířila do zahra-
dy nebo tmavého koutu, což už dnes neplatí. I úzkými 
okny nestandardních rozměrů ale mohou nakukovat 
zvědavci. Vedle rozměrů tak zvažte i  to, jak budete 
skleněné plochy stínit.
Možností je prakticky vzato stejně, jako kdekoliv 
v  domě. Je třeba se jen vyhnout materiálům, které 
ve vlhkém prostředí mění tvar (např. dřevěné žaluzie, 
papír). Ideální nemusí být ani záclony a  závěsy, kte-
ré mnohdy zrovna v  tomto prostoru nepůsobí až tak 
dekoračně. Naopak doporučit lze bambusové žaluzie 
a římské rolety, protože obojí jen umocní styl koupel-
ny. Další možností, jak zabránit komukoli, aby viděl do 
vašich oken, je dát na sklo fólii. Je to rychlé a cenově 
dostupné řešení. Můžete zvolit materiál, který vytvoří 
dojem pískovaného skla, ale i dekorativní vzor – a prá-
vě jeho hustota rozhodne, do jaké míry bude okno ne-
průhledné. Je jen na vás, jestli zakryjí celé okno, či jen 
jeho pohledovou část zvenčí.

Problém rosení oken 
Kondenzace vodní páry na tabulkách oken v  koupel-
nách patří k nejčastějším a nejzávažnějším problémům, 
protože mohou vzniknout nežádoucí plísně. Sklo bývá 
chladné a tak se voda nejčastěji sráží na něm. Jako lo-
gické řešení by se tak mohlo zdát vytápění infrapane-
ly, které ohřívají povrch věcí, jenže to by byla chyba. 
V koupelně je klíčem k úspěchu hlavně větrání – vytrva-



Šetřete 1,5 l s každým použitímÚdržba je čas. Čas jsou peníze



34 | BYDLENÍ

lé, avšak s co nejmenšími tepelnými ztrátami. Proto se 
hojně využívá rekuperace (zpětné získávání tepla), díky 
níž se snadno dosahuje požadované vlhkosti.

Světlovody a sklobeton
Do současných bytových dispozic se vrací ložnice s vlast-
ním hygienickým zázemím, což umožňuje koupelnu 
prosvětlit skrze přilehlou místnost. Nejčastěji se tak 
děje pásovým oknem ve vyšší úrovni, které vyhoví i  li-
dem s  velkými nároky na soukromí. Případně se jako 
výplň volí matové neprůhledné sklo. Přirozenosti se 
může vypomoci také světlovodem, který je tvořen zrca-
dlovým tubusem ukončeným skleněnou kupolí či tabulí 
podobnou střešnímu oknu. Do interiéru pak zasahuje 
průhledná skleněná nebo plastová krytka, která svým 
designem v  podstatě odpovídá nejběžnějším typům 
stropního osvětlení do koupelny. Na první pohled tak 
ani nepoznáte, že zde svítí světlovod. 
Jestliže není jiná možnost, máte koupelnu bez okna 
a chcete v ní více denního světla, zhotovte část stěny 
ze sklobetonu. Světlo do vaší koupelny mohou přivádět 
I souvislé zasklené pásy anebo bodově rozmístěné svět-
líky různých tvarů a rozmanitého uspořádání. 

Comeback luxferů
V  minulosti jste nad výběrem luxfer do koupelny ne-
museli příliš přemýšlet, protože nebylo z čeho vybírat. 
Dnes je ale situace jiná. Tento designový stavební prvek 
dodává mnoho výrobců, kteří pravidelně představují 
nové řady. Luxfery se vyrábí v mnoha barvách a struk-
turách, existují i  různé formáty. Kromě standardních 
čtverců narazíte na luxfery obdélníkové, ale i speciální 
ukončovací prvky či oblouky. Na trhu objevíte i speciál-
ní designové kolekce, například metalizované luxfery 
nebo typy s podsvícením.
Konkrétní model vybírejte také podle toho, jakou pro-
pustnost vyžadujete. Klasické čiré luxfery mají propust-
nost světla nad 75 %, ty barevné obvykle 50 až 70 %. 
Existují i speciální neprůhledné řady, stejně tak i lesklá 
či matná provedení. Pro stěnu vyskládanou z luxfer mů-
žete samozřejmě použít různé typy a vytvořit tak origi-
nální vzhled. 
V koupelně jimi můžete vyzdít jakoukoliv příčku a po-
lopříčku, například k  oddělení klozetu od koupelny, 
částečnému ukrytí vany nebo sprchového koutu. Z lux-
fer se dá vyzdít celý i kruhový sprchový kout, stěna mezi 
koupelnou a sousední místností nebo je lze použít jako 
pruh či dva k propuštění světla zvenčí. Luxfery se pyš-
ní velmi dobrými tepelněizolačními vlastnostmi, které 
v  koupelně oceníte. Zatímco v  minulosti se vyráběly 
tvárnice s jednou stěnou, ty dnešní jsou svařené ze dvou 
půlek a uprostřed mají vzduchovou kapsu. Z luxfer mů-
žete v koupelně vybudovat i stěnu vany či sprchového 
koutu. Obložení vany je snadné a přitom skvěle vypa-
dá, proto je stále oblíbenější i mezi bytovými designéry. 
Luxfery jsou ideálním materiálem také pro stavbu stěny 
sprchového koutu, obzvláště v případě bezvaničkového 

provedení. U  takzvaných walk-in sprchových koutů je 
vanička nahrazena podlahovým žlabem. Chcete-li za-
chovat konzistentnost použitého materiálu, pořiďte si 
speciální podlahové žlaby se skleněným roštem, které 
se s luxferami skvěle doplňují. Výrobci skleněných tvár-
nic pak poskytují i systémová řešení pro montáž dveří 
sprchového koutu.

Koupelnové trendy
I do koupelen proniká návrat k přírodním materiálům. 
Pokud sáhnete po kamenném nebo dřevěném obkla-
du, chybu rozhodně neuděláte. Výrobci obkladových 
materiálů pak s  oblibou představují i  zdařilé imitace 
přírodních materiálů, které jsou zpravidla cenově do-
stupnější a vynikají i svými vlastnostmi. Keramické nebo 
betonové obklady s povedenou imitací žuly, mramoru 
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a dalších druhů přírodního kamene mají v moderních 
koupelnách zelenou. Prostor ozvláštní a dodají mu na 
exkluzivitě.
Patříte mezi příznivce high-tech technologií a žasnete 
nad možnostmi, které umožňují moderní SMART sys-
témy inteligentních domácností? Pak vás potěší, že 
se nové inovativní technologie stále častěji objevují 
i v moderních koupelnách. Dobrým příkladem jsouna-
příklad  inteligentní detektory úniku vody, které při 
stavu nouze vysílají upozornění, a kromě výstražné sig-
nalizace odešlou informace o vzniklém problému na e-
-mail uživatele. Další trend moderních koupelen spočí-
vá v kombinování různých materiálů, struktur a tvarů, 
které k sobě na první pohled nejdou příliš dohromady. 
Šedé betonové obklady se tak citlivou volbou designé-
ra dobře propojí s vodovodními bateriemi v bronzovém 

dekoru, koupelnu pak ozvláštní třeba i  teplé cihlové 
odstíny nebo koupelnové vybavení ze skla či oceli. 

Novinky v sanitě
Při pohledu do katalogů koupelen i  konkrétních rea-
lizací je zřejmé, že klasickým volně stojícím toaletám 
v  podstatě odzvonilo. Závěsné toalety se moderních 
koupelnách používají už delší dobu a tento trend bude 
pokračovat i  tento rok. Obliba závěsných toalet vede 
výrobce koupelnového vybavení k  neustálým inova-
cím předstěnových instalačních systémů, které usnadní 
montáž a zajistí maximální variabilitu. Velice elegant-
ním dojmem působí v prostoru volně stojící vana, dopl-
něná stojánkovou baterií. Může mít klidně asymetrický 
tvar, nebo může být pro dvě osoby. Stejně tak mohou 
být solitérně umístěna i  umyvadla. Jejich tvar a  pro-
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vedení lépe vynikne.S dostatkem prostoru pak souvisí 
další rys, jímž se pyšní hlavně luxusní koupelny, a  tím 
je vyčlenění prostoru pro každého člena rodiny zvlášť 
a přizpůsobení jeho osobnosti. Umyvadla muže a ženy 
se mohu lišit například tvarem, velikost odkládacích 
ploch může být nestejná apod. 

Barevná paleta
Při výběru barev se nenechte zlákat jen aktuálními 
trendy, které zpravidla brzy pominou. Odstíny vybírej-
te tak, aby vám po nějaké době nezačaly vadit, což se 
může stát právě u zářivých a výrazných odstínů, které 
jsou sice netradiční, ale mohou omrzet. Pokud chcete 
vsadit na jistotu, zvolte přírodní barvy (zejména odstíny 
hnědé) v  kombinaci se světlejšími prvky. Vhodné jsou 
i pastelové barvy, které zklidní, uvolní tělo i mysl a navíc 
prostor koupelny opticky rozšíří. Zabráníte tak nepří-
jemným pocitům stísněnosti, které by vám při relaxaci 
mohly překážet. Barevné ladění nespočívá jen v poříze-
ní vhodných obkladů a dlažeb, ale i doplňků a sanitár-
ní techniky. Do pastelových barev můžete sladit také 
dávkovače mýdla nebo nádoby na zubní kartáčky. Na 
trhu jsou k sehnání i záchodová prkénka z duroplastu 
v různých pastelových nebo světle hnědých odstínech, 
která barevný koncept příjemně podtrhnou.

Kombinace tmavé a bílé
Tmavé odstíny hnědé nebo šedé moderním koupelnám 
sluší, ale jen těm velkým. Na rozdíl od pastelových svět-
lých barev totiž opticky zužují. Pobyt v malé koupelně 
v černých, šedých nebo tmavě hnědých barvách by mohl 
být opravdu nepříjemný. I v rozměrnějších místnostech 
to s tmavou nepřehánějte, bytoví designéři doporučují 
použít tmavé obklady jen na jednu stěnu a využít kon-

trastu s bílou sanitární technikou.
Neutrální bílá patří do každé koupelny. Odlehčuje 
a skvěle se doplňuje se světlými i tmavými odstíny. Jed-
noduchost, čistota a elegance je hlavní předností bílé, 
proto sluší keramice i plastu. Bílá na sebe zbytečně ne-
upozorňuje, proto se často používá pro větrací mřížky, 
vanová dvířka a další prvky, které nemají být vidět na 
první pohled. 

Text: Eva Houserová, 
foto: Shutterstock.com
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Terasa znamená v širším slova smyslu ploché upravené prostranství, upravené 
v terénu. My se ovšem zaměříme jen na terasy související s bydlením, tedy 
domem a zahradou. Zejména pokud přímo navazují na dům, využijeme je 

nejméně půl roku jako místnost na čerstvém vzduchu.

CHCETE STRÁVIT 
LÉTO NA TERASE?
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Nejprve je třeba rozlišit různé možnosti využívání terasy 
podle toho, zda se navazuje na spodní místnost v domě 
a je z ní možno rovnou přejít do zahrady, nebo ji máme 
v patře, a  tvoří tak plochou střechu nad spodní míst-
ností. Ve druhém případě budeme při zakládání terasy 
muset pamatovat především na kvalitní a  spolehlivou 
izolaci, aby přes terasu do domu nezatékalo. S tím sou-
visí i odtokové žlábky a nasměrování dešťové vody do 
okapového svodu. Tím pádem se musíme smířit s tím, 
že terasa „na střeše“ nikdy nebude úplně vodorovná, 
musí mít alespoň mírný sklon ve směrech od domu ke 
krajům, aby voda dobře stékala. V neposlední řadě pak 
je dobré obklopit terasu zábradlím. Není to sice nutné, 
ale pro bezpečný pohyb zejména tam, kde se pohybují 
děti nebo starší osoby, je to určitě vhodné. Na rozdíl 
od terasy v úrovni terénu, kde zábradlí plní spíše este-
tickou předělovací funkci, v patře je jeho vybudování 
především účelové. Jinak se prvky použité na oba druhy 
teras lišit příliš nebudou.

Co na podlahu
Z hlediska údržby a životnosti je jistě nejvhodnější dlaž-
ba. Na terasu samozřejmě mrazuvzdorná a s protisklu-
zovým povrchem. Designů je na výběr mnoho, záleží 
tedy na hlavně na tom, v jakém stylu je okolní zahra-
da nebo přiřazený interiér. Výrobci dlažby pamatují 
na to, že zákazníci často chtějí zachovat stejný dekor 
dlažby v hale nebo pokoji, z něhož se vychází na terasu 
a na ní samotné, takže v nabídce najdete stejné dlaž-
dice interiérové i exteriérové. Takový plynulý přechod 
z domu na terasu působí velice dobře. Zejména v létě, 
kdy můžete ponechat dveře na terasu otevřené, je dům 
s terasou podlahou plynule propojený a tvoří jednotný 
celek. Tento efekt najdeme často na obrázcích středo-
mořských interiérů, kde je léto dlouhé a dům a terasa 
vlastně jedno jsou. I u nás je ale možné se tím nechat 
inspirovat, i  když zrovna nepoužijete ve Středomoří 
oblíbené antické motivy nebo mramorový dekor, ale 
zvolíte třeba u nás populárnější vzor skládaných mozai-
kových parket.
Velice efektní je antracitová podlaha z přírodního leš-
těného čediče. Vyrábí se jak interiérová, tak exteriéro-
vá protiskluzová a můžete vybírat z různých tvarů, od 
jednoduchých čtvercových a obdélníkových dlaždic až 
po oblé tvary, které se ale snadno „zámkově“ skládají 
do plochy. Jiný přírodní kámen na terasu přiliš vhodný 
není, protože se dost obtížně udržuje, je třeba ho oše-
třovat proti mechu. Pravý mramor vypadá samozřejmě 
nádherně, je ovšem velice drahý. Protože dokonale vy-
nikne hlavně v leštěné podobě, bývá obtížné najít sku-
tečně protiskluzovou úpravu.
Kdo si potrpí na dřevo, bude možná hledat řešení i pro 
podlahu terasy spojující dům a zahradu. Na střechu se 
dřevo jednoznačně nehodí, když ale máte takovou te-
rasu opravdu velkou, vypadá velmi pěkně, když ji vysy-
pete bílým pískem a pouze chodníčky a místo pro pose-
zení vyložíte dřevěnými deskami.

Ideální pro exteriérovou podlahu je ušlechtilé tvrdé 
dřevo, které má mnohem delší životnost než naše bo-
rovice i dub. Ať už ale zvolíte dřevo exotické nebo do-
mácí, bude jeho údržba náročnější než u dlažby. Dřevo 
je potřeba napustit přípravky proti dřevokazným hou-
bám, plísním a hnilobě, potom nalakovat několika vrst-

vami laku. Podle kvality dřeva bude třeba nátěr zhruba 
jednou za tři až pět let obnovit. Při té příležitosti neza-
pomeňte prkna dobře prohlédnout, pokud je některé 
napadené hnilobou, vyměňte poškozenou část za no-
vou. Terasu můžete postavit z  trámů pobitých prkny, 
praktickým a rychlým řešením jsou také dřevěné desky, 
které se sesazují na zámek a je možno je koupit již v po-
vrchové úpravě pro venkovní terasy. Pozor na dřevo po 
dešti. Je třeba ho rychle setřít, aby vysychalo a nenasák-
lo vodu. Přesto počítejte s tím, že na zejména starším 
dřevu se vytvoří klouzavý vlhký film – až tedy půjdete 
vytírat, buďte opatrní, klouže to!
Dobrou alternativou pro podlahu zejména na menších 
terasách, balkonech nebo lodžiích, kde chceme mít pří-
jemný teple působící nášlap, jsou kazety z WPC, tedy 
lisované směsi polypropylenu a  dřevěných pilin, pro 
venkovní použití s  protiskluzovou povrchovou úpra-
vou. Vyrábějí se v několika barvách a můžete tak docílit 
i zajímavého mozaikového efektu. Přitom pokládka je 
snadná – stačí podklad srovnaný stěrkou, dobře vyschlý 
a samozřejmě rovný.

Schodiště a zábradlí
Čím obložit schodiště, pokud je třeba jím řešit sestup 
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do zahrady? Platí jednoduchá pomůcka – pokud jsou 
schody krátké a ze zahrady je vidět podlaha terasy, ob-
ložte schodiště stejným materiálem. Pokud máte terasu 
vysoko nad úrovní zahrady a schody jsou dlouhé, měly 
by pohledově splynout s příchodovou cestou, použitý 

materiál by tedy měl být stejný nebo podobný.
Zábradlí okolo terasy má zajišťovat bezpečí (zejména 
pokud je terasy vysoko), zároveň ale plní estetickou 
funkci, takže výběr materiálu a jeho zpracování by měly 
vycházet ze stylu domu a terasy. Nejčastějším a nejprak-
tičtějším materiálem je dřevo. Nátěr na něm sice musíte 
zhruba jednou za tři až pět let obnovovat, jeho vari-
abilita je však nesmírně široká – můžete použít slabé 
sloupky s laťovými poli, ale také silné trámy jen jedno-
duché konstrukce bez plotových polí.
Na honosné velké terase mohou být základem zábradlí 
stejné zděné nebo betonové sloupky, jaké máte použi-
té na oplocení pozemku, mezi nimi pak dřevěné nebo 
kovové zábradlí opět ladící s oplocením. Vysoké schodi-
ště lemované zídkou vypadá dobře, pokud ho postup-
ně schodovitě snižujete k příchodové cestě – navíc se na 
zídku pak dají efektně rozmístit květináče s letničkami 
i další dekorativní předměty, sladěné se zahradou i do-
mem.
K  domu v  moderním stylu se stříbrnými hliníkovými 

rámy oken se bude dobře hodit také zábradlí z hliní-
kových profilů. Působí lehce a  vyjadřuje i  smysl maji-
tele domu pro jednotný, lehce luxusní styl. U  starších 
větších vil se bude dobře vyjímat také ocelové zábradlí, 
samozřejmě žádné svařované trubky, ale bytelné kova-

né mříže. Ovšem pozor v zimě za mrazu, k promrzlému 
železu se vám snadno může přilepit ruka. Je tedy určitě 
lepší horní rám zábradlí osadit dřevem – kombinace ko-
vané oceli a ušlechtilého dřeva je navíc velice efektní.

Ochrana před sluncem
Na jaře vítáme každý paprsek sluníčka a směrem k pod-
zimu se s jeho přívětivým teplem zase pomalu a neradi 
loučíme. Zhruba od konce května do začátku září však 
slunce stojí po většinu dne vysoko a opírá se pěkně zos-
tra. Terasa se rychle ohřeje, slunce pálí do očí a místo 
pohody tu začne být nepříjemně. Pokud máme terasu 
velkou, můžeme si ponechat část nezakrytou a  část, 
která je trvale nebo přechodně zastíněná. Na menší te-
rase si pak nějaké zastínění dopřejeme po celé ploše.
Nejjednodušším řešením je slunečník. Na terase u domu 
bychom ho ale měli považovat spíše za provizorium, 
než ochranu proti slunci promyslíme a  vybudujeme 
kvalitnější. Malý slunečník moc před sluncem neochrá-
ní, s velkým se obtížně manipuluje, což je nepohodlné 
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vzhledem k tomu, že ho nejspíše během dne budeme 
stěhovat tak, jako se stěhuje sluníčko na obloze.
Pevným a elegantním řešením je pergola – konstrukce 
z několika opěrných sloupků a střechy buď pevné nebo 
jen trámové, po níž se pnou popínavé rostliny. V tep-

lých oblastech jižní Moravy nám zde bohatě poroste 
pravá vinná réva, jinde si budeme muset vybrat z rostlin 
méně náročných na teplo. Loubinec, vistárie i další po-
nínavky se rozrůstají rychle a na jaře brzy vyženou mla-
dé úpony s bohatým olistěním, které nás bude chránit 
před dotěrnými letními paprsky slunce i před mírným 
deštíkem.
Praktické mobilní zastřešení představují rolovatelné 
markýzy. Kazeta, do níž se markýza na hřídel navíjí, se 
dá umístit prakticky na jakýkoliv objekt, odborná firma 
vám najde optimální řešení právě pro vaši terasu. Lev-
nější varianta je na ruční ovládání, o něco nákladnější 
má pak již ovládání motorové. Sofistikované systémy 
čidel u nejluxusnějších markýz pak dokonce fungují au-
tomaticky – samy se rozevřou a zavřou podle časového 
nastavení a reagují na déšť a vítr, takže jakmile začne 
pršet nebo příliš foukat, samy se zarolují. To je samo-
zřejmě velmi praktické, nemusíte hlídat počasí, může-
te klidně odejít z  domu a  plátno, kterým je markýza 
potažená, nepoškodí ani mokro ani je neroztrhá vítr. 

Hloubka vysutí markýzy se v každém případě dá nasta-
vit, pokud si tedy jeden člen rodin chce opalovat tělo na 
lehátku, zatímco druhý si chce ve stínu číst, vysunou si 
markýzu jen částečně. Naopak hloubka je dostatečná, 
při plném vysunutí pod ni klidně vejdete stůl pro šest 

lidí, takže i když vám přijedou přátelé na oběd, můžete 
stolovat ve stínu pod markýzou i v pravé poledne.

Nábytek na terase
V naší zeměpisné šířce musíme počítat s tím, že náby-
tek bude třeba na zimu uklidit. Už když ho kupujeme, 
měli bychom tedy zvážit, kam ho budeme před sněhem 
a mrazem uskladňovat, je to docela rozhodující faktor 
pro výběr mezi lehkými skladebnými kousky a nábyt-
kem velkým a masivním.
Plastový nábytek už dnes zdaleka nepředstavuje jen je-
den typ bílých křesílek, na výběr je plast levný a jedno-
duchý i dražší, bytelnější, trvanlivější v řadě barevných 
variant. Levný a lehký plast je praktický, pokud křesílka 
a stolek často přenášíme na zahradu na trávník. Musí-
me sice počítat s tím, že dlouho nevydrží, střídání tep-
la a chladna mu nesvědčí, stává se křehkým a snadno 
praská, na druhou stranu ceny bývají tak nízké, že si 
můžete na jaře dopřát nový. Největší oříšek tak bývá 
– kam s ním, když doslouží. Do kontejneru na tříděný 
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odpad se nevejde, řada sběrných dvorů plastový náby-
tek nechce brát. Jedinou možností tak bývá počkat si 
na přistavení velkoobjemového kontejneru, který všu-
de po republice rozmísťují jednou za čas místní podniky 
služeb.
Dražší a fortelnější plastový nábytek mívá v sadách i le-

hátka s pohodlnými zadními velkými koly, která se tak 
snadno převezou i rozložená tam, kde si právě přejeme 
ležet. Na výběr je i více tvarů křesílek a různé velikosti 
stolů. Když si na takový jednoduchý nábytek pořídíme 
pěkně potažené sedáky a k nim do barvy ubrus, bude 
na terase barevný plast třeba s květinovými dekory pů-
sobit svěže a vesele.
Vyšší kategorii zahradní, či terasového nábytku tvo-
ří výrobky z  hliníku nebo dřeva. Tvrdá místní nebo 
ušlechtilá exotická dřeva umožňují výrobu skutečně 
krásných židlí, křesílek, stolů, houpaček, servírovacích 
stolků. Údržba není složitá, před sezónou a  po sezó-
ně to chce nábytek dobře očistit, nábytek z dubového 
dřeva jednou za dva až tři roky pečlivě zbavit starého 
laku a napustit znovu, exotická dřeva se ošetřují speci-

ální politurou. Potíž je ale právě v tom, že nábytek je 
masivní a neskladný. Ideální je, když ho na zimu můžete 
přemístit do domu, třeba do haly nebo zimní zahrady. 
Poslouží vám tak celoročně, což je při vysokých cenách 
zejména exotického dřeva jistě žádoucí. Navíc vám 
v zimě do domu vnese vzpomínku na léto a vědomí do-
časnosti nepřízně počasí.
Velmi praktický nábytek hliníkový. Většina výrobců ho 
vyrábí jako skladebný, židle tedy sesadíte na zimu do 
sebe, nohy stolu složíte, lehátko nebo houpačku po-
skládáte, takže vše se pohodlně složí třeba v  garáži. 
Hliník s obvyklou ochrannou povrchovou úpravou příliš 
netrpí na poškrábání nebo promáčknutí, přesto je lépe 
si pořídit pevné fóliové obaly, ve kterých nábytek bez 
úhony přečká zimu. Hliník je prakticky bezúdržbový, 
stačí ho omýt a do sucha otřít. Na terase může stát i za 
deště bez přikrytí. Obvyklá povrchová úprava je šedě 
stříbrná, ale dělají se i nástřiky barevné. Variabilita hli-
níkového nábytku je nekonečná, však také výrobci při-
cházejí každoročně s novými modely.
Oblíbený a velmi pohodlný je také ratanový nábytek. 
Přírodní ratan je ovšem na venkovní použití značně 
choulostivý materiál, nesmí být vystaven střídání deš-
tě a  slunce, začal by totiž rychle praskat. Zato umělý 
ratan vydrží opravdu hodně, přitom imitace jsou dnes 
tak zdařilé, že ho od pravého na první pohled neroze-
znáte. Rozložitost a punc staromilství je i u ratanového 
nábytku vyvažován možností pořídit nábytek menších 
rozměrů a často velmi moderního designu. Na zimu je 
pro něj v každém případě opět nejvhodnější umístění 
v zimní zahradě nebo v jinde v domě.
Základním vybavením terasy je pohodlný dostateč-
ně velký stůl, na kterém můžeme podávat snídaně, 
obědy i  večeře rodině i  přátelům, ale také rozložit si 
notebook, knížku nebo třeba pánové nějakého letního 
koníčka – třeba modelování. K tomu patří dostatečný 
počet židlí. Pokud na terase často stolujete nebo gri-
lujete, stane se vaším nepostradatelným společníkem 
servírovací stolek. Nejen pro děti je pak velmi příjemné 
posezení v houpačce, kde se krásně relaxuje s knížkou 
nebo je tak sní. Rozkládací polohovací lehátka nemá asi 
smysl zdůrazňovat, kdo má zahradu nebo terasu, jistě 
si už dávno tenhle tradiční kousek zahradního nábytku 
na léto pořídil.

Vířivka na terase, příjemný luxus
Zahradní bazény jsou sice v módě, jejich využití v našem 
podnebí (pokud tedy nemáte zastřešený bazén přímo 
navazující na dům s ohřevem vody a možností přitápě-
ní) je poněkud sporné. Zdaleka ne každý má také na 
bazén na zahradě místo, Relaxace ve vířivce vám sice 
neumožní protáhnout tělo plaváním, je ale neméně pří-
jemná a při využití masážních trysek zádům, kloubům 
i kůži prospěšná. Přitom vířivka zabere mnohem méně 
místa než bazén a  při troše dobré vůle se vám vejde 
právě i na terasu řadového domku. Pak ji můžete využít 
celoročně, protože vířivka si vodu ohřívá a ponořit se 
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v zimě do dostatečně teplé vody je mimořádně příjem-
né. V létě pak vířivka přináší naopak příjemné osvěžení. 
Výrobci dnes nabízejí i menší typy vířivek snadno pře-
nosné, přes léto je využijeme na terase, v zimě v pro-
storné koupelně. Aby se dala venkovní vířivka využívat 
bez ohledu na přízeň počasí, měli bychom ji zastřešit. 
I nekrytou vířivku můžeme využívat v zimních měsících, 
ale zastřešená vířivka je jednoznačně preferovaná. 
U zastřešení je nabízí více možností a vířivka jím může 
získat zcela nový vzhled (třeba podoby altánu). Existuje 
i zastřešení s elektrickým pohonem pro odklápění a to 

lze řídit pomocí dálkového ovládání.
Komu je skořepinová vířivka přece jen příliš cenově 
vzdálená, může si pořídit levnější nafukovací. Můžete ji 
kdykoliv vytáhnout a zase schovat dle potřeby. Nepřed-
stavujte si ale žádný nafukovací bazének – nafukovací 
venkovní vířivka se zhotovuje z pevného materiálu, po-
užívaného i na rafty. Díky tomu odolá zátěži přes 1000 
kg. I v nafukovací venkovní vířivce vás ale čekají mikro-
trysky, díky kterým si užijete příjemnou relaxaci.

Osvětlení a zásuvka
Dnes už asi nikdo nezapomene vyvést si před dům, na 
terasu, balkon nebo lodžii osvětlení a neosvětlené lod-
žie u starých domů v nás vzbuzují spíš údiv, vždyť tady 
chceme trávit příjemné letní večery, číst si, něco kutit, 
stolovat. Svíčka je sice příjemná náladovka, k  dostá-
ní jsou i  velké, které nepřevrhne ani nezhasne závan 
větru, ale přece jen pořádné světlo je pořádné světlo. 
Máme-li na terase stůl trvale na jednom místě, pak se 
jistě hodí osvětlení přímo nad ním. Závěsný lustr se na 
terasu nehodí, lepší je světlo osazené do stropu. Pokud 
převis nad terasou nemáme, umístíme světlo na stěnu 
domu. Příjemnější je rozptýlené, nemělo by oslňovat 
nikoho v okolí. Neměli bychom zapomenout ani na zá-
suvku na malou lampičku třeba na čtení. Zásuvka se na 
terase ostatně bude hodit také třeba na sušičku na hou-
by, bylinky a ovoce (nemusí hučet v kuchyni, stejně vše 

budete chystat na terase) nebo na prodlužovací šňůru 
k sekačce na trávu – důvodu se najde rozhodně dost.

Výzdoba
O  čalouněných sedácích a  ubrusu jsme se již zmínili, 
jsou vlastně jakýmsi základem pro rozjasnění terasy 
barvami. Patří sem samozřejmě také rostliny. Letnit se 
tu budou některé pokojovky, na okenních parapetech 
najdou místo truhlíky s červenými či růžovými muškáty 
nebo modrými, bílými a fialovými petuniemi, z truhlíků 
po stěnách dolů mohou viset bohatě kvetoucí lichoře-

řišnice nebo jen některé svěže 
zelené převislé rostlinky. Pro 
zkušené pěstitele jsou tu pak 
typické terasové krásky, které 
zde mají dostatek tepla, třeba 
středomořské oleandry. Někdo 
dá přednost zeleným zakrslým 
jehličnanům, jiný si v  květiná-
čích vypěstuje něco pestře kve-
toucího, ještě další si pořídí ka-
menná korýtka a v nich vytvoří 
miniaturní skalky se sukulenty 
a maličkými trsy travin. Rostliny 
nemusí být v klasických květiná-
čích, ale třeba ve starých hrn-
cích, porcelánových mísách na 
polévku, soudkách, nebo třeba 
i  ve starém rozšklebeném škr-
pálu – nápadů se najde hodně. 

Pamatujte, že méně je více, ať terasa není přeplácaná. 
Pokud se vám líbí tvarově různorodé nádoby, dejte jim 
třeba alespoň nátěr jednou barvou, výborně v  zele-
ni vypadá jasná modrá nebo žlutá, půvab nádob tak 
vynikne, ale nebude působit kýčovitě. Nezapomeňte, 
že při nedostatku místa se mnoho rostlin dá pěstovat 
i  vertikálně, třeba můžete na stěnu natáhnout pleti-
vo s pevnými oky a zavěsit tady květináče s okrasnými 
květinami, ale také s rajčaty nebo jahodami. Dobře se 
mezi nádobami s  květinami vyjímají kameny různých 
velikostí a tvarů – pokud ovšem máte doma malé dítě, 
případně psa nebo kočku, raději menší kameny ani ne-
zkoušejte, stejně by vám je roznesli po celé zahradě. 
Zvolte raději několik kamenů větší a těžkých.
Samostatnou kapitolou je začlenění terasy do okolní-
ho terénu. Velkou roli zde může hrát přírodní kámen. 
Přírodní kámen je nejstarší a  zároveň nejušlechtilejší 
i nejspolehlivější stavební materiál. Zatímco v minulosti 
se uplatňoval především jako základní hmota pro nos-
né zdivo a v této funkci byl vystřídán jinými materiály, 
v současné době je předmětem stoupajícího zájmu pro 
své nenahraditelné výrazové vlastnosti. Použití kame-
ne na průčelí nebo v  interiérech a exteriérech staveb 
svědčí již samo o sobě o důležitosti kamene. Nádhera 
kamene vyniká i v exteriérech zahrad, bazénů i archi-
tektonických doplňků prostoru.

Foto: Shutterstock.com
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O roli dezinfekce v boji proti nakažlivým chorobám zřejmě nikdo nepochybuje. 
Jak ale správně vyčistit povrchy, už tuší málokdo.

OZON A UV ZÁŘENÍ JAKO ÚČINNÁ 

OCHRANA PROTI VIRŮM

Při výběru vhodného typu dezinfekce je nutné si přede-
vším uvědomit, proti jakému typu mikroorganismů má 
být zaměřena a jaká je nejběžnější cesta jejich přenosu. 
Například u  koronaviru SARS-CoV-2, původce onemoc-
nění COVID-19, o kterém se teď nejvíce hovoří, před-
stavují největší riziko jak samotné kapénky poletující 
ve vzduchu, tak všechny povrchy, na které dopadnou. 
Když se těchto povrchů dotkneme, stanou se nebezpeč-
nými naše vlastní ruce. Jednak jimi můžeme viry pře-
nést na nechráněné sliznice našich úst, nosu a očí, jed-
nak můžeme kontaminovat i jiné předměty, se kterými 
přicházíme do přímého kontaktu – a může se jejich pro-

střednictvím nakazit mimo nás i někdo jiný!

Jak na dezinfekci povrchů?
Pro dezinfekci běžných  malých předmětů, jako jsou 
teploměry, chytré telefony či klíče, můžeme použít pří-
pravky obsahující ethanol či isopropanol. Postačí nám 
suroviny v technické čistotě. 
Drobná elektrická zařízení, u kterých není zaručena je-
jich těsnost, je vhodnější z důvodu ochrany před korozí 
dezinfikovat čistým isopropanolem, který lze zakoupit 
například v obchodech s elektronikou a běžně se pou-
žívá k čištění tištěných spojů.
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Velmi účinným přípravkem k dezinfekci sanitární kera-
miky a rozsáhlejších ploch (podlahy, dlaždice, sklo…) je 
0,2% roztok chlornanu sodného. K dezinfekci podlah, 
nábytku, dřevěných povrchů a  zdí  lze použít i  dobře 
dostupné přípravky obsahující kvarterní amoniové soli.
Možná jste také zaznamenali, že pro dezinfekci větších 
prostor a dopravních prostředků se stále více využívají  
UV lampy a generátory ozonu, které pomocí elektrické-
ho výboje vytvářejí ze vzduchu reaktivní formu kyslíku 
– ozon O3. 
UV záření narušuje buněčnou strukturu (DNA a RNA) 
všech živých organismů a  tím efektivně a  velmi rych-

le ničí všechny viry, bakterie, roztoče, parazity, obtížný 
hmyz, plísně a další škodlivé patogeny, které se vyskytu-
jí v daném prostoru nebo na daném povrchu. UV lampy 
se používají pro rychlou sterilizaci předmětů denní po-
třeby a potravin nebo také pro dezinfekci místností do 
velikosti 60 m2.

Malé přenosné UV lampy
UV záření je naprosto dokonalý dezinfekční nástroj, 
který nekompromisně zlikviduje 99,9% všech virů, bak-
terií, roztočů, parazitů, plísní a dalších škodlivých pato-
genů, které se nachází na daném předmětu. Nejprak-
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tičtějším moderním nástrojem pro častou dezinfekci 
předmětů denní potřeby a sterilizaci potravin jsou malé 
přenosné UV lampy. Lampu stačí přiložit k dezinfikova-
nému předmětu a  stisknout tlačítko. Během několika 

vteřin s  ní 100% vydezinfikujete mobilní telefon, po-
čítačovou klávesnici a  monitor, pracovní stůl, všechny 
doručené zásilky, veškeré řemeslné a kuchyňské náčiní, 
vodovodní baterie, umyvadla, toalety, apod.

Dezinfekční UV lampy s generátorem 
ozonu
U  dezinfekce místností a  jejího veškerého vnitřního 
vybavení se používají především UV lampy s integrova-
ným generátorem ozonu, protože samotné UV záření 
nepronikne například za nábytek a do různých zákou-
tí a  skulin. Ale ozon má, jak již jsme psali výše, silné 
dezinfekční a sterilizační vlastnosti a tento plyn pronik-
ne i tam, kam se samotné UV záření nedostane. Ozon 
v  kombinaci s  UV zářením vytvoří naprosto dokonalý 
dezinfekční nástroj, který nekompromisně zlikviduje 
99,9% všech virů, bakterií,  roztočů, parazitů, obtížné-
ho hmyzu, plísní a dalších škodlivých patogenů, které 
se v daném prostoru nacházejí. To vše během několika 
minut. UV lampy s generátorem ozónu lze také účinně 
použít pro likvidaci obtížného hmyzu, jako jsou ryben-
ky, štěnice, švábi, apod.

Průmyslové ozonové generátory 
Průmyslové ozonové generátory jsou určené pro rych-
lou a 100% dezinfekci a sterilizaci uzavřených prostor 
a  jejich kompletního vybavení. Generovaný ozon má 
velmi silné dezinfekční a  sterilizační vlastnosti. Rychle 
a efektivně zničí všechny viry, bakterie, roztoče, para-
zity, plísně a veškeré další škodlivé patogeny, které se 
v dezinfikovaném prostoru nachází. Ozonové generá-
tory IQ-OZ také mimo jiné  účinně likvidují  chřipkový 

virus, virus hepatitidy, COVID-19, SARS, H1N1, atd. Vše 
dokonale dezinfikují, sterilizují a vyčistí vzduch.
Generovaný ozon z  přístrojů IQ-OZ také  odstraňuje 
nežádoucí pachy. Lze je proto použít k eliminaci všech 
nepříjemných pachů, které vznikají ve zpracovatelském 
průmyslu, v živočišných chovech, v kuchyních, restaura-
cích, apod. 
Ozonové generátory jsou vhodné i  pro dezinfekci 
a detoxikaci potravin. Balených i nebalených. Odstraní 
z  nich nejen všechny viry a  bakterie, ale také zbytky 
pesticidů a toxinů, které mohou obsahovat.
Ozonové generátory s možností připojení proudové hadi-
ce jsou vhodné také pro dezinfekci vody v bazénech, kou-
pacích jezírkách, vířivkách, apod. Lze je také využít pro 
zónovou dezinfekci kuchyňských spotřebičů a  potravin. 
Dokonale dezinfikují interiér pečících pánví, fritéz, kon-
vektomatů, lednic a dalších podobných spotřebičů. Tyto 
dva modely lze také využít pro dokonalou úpravu a steri-
lizaci vody. Například nekvalitní užitkovou vodu z domácí 
studny upraví během několika vteřin v dokonale sterilní 
a naprosto nezávadnou pitnou vodu.

Bezpečnostní opatření
Po dobu dezinfekčního cyklu se nesmí v daném prostoru 
nacházet žádné osoby ani domácí či chovná zvířata. Po 
dokončení dezinfekčního cyklu se přístroj sám vypne. 
Do vydezinfikovaného prostoru vstupujte bez ochrany 
dýchacích cest nejdříve 40 minut po ukončení dezin-
fekčního cyklu. Pak je doporučeno daný prostor ales-
poň na 10-15 minut vyvětrat.

Výhody dezinfekce ozonem :
1. Dezinfekce ozonem je šetrná nejen k danému pro-

storu a v něm umístěným předmětům, ale také k ži-
votnímu prostředí, neboť ozon je přírodní plyn slo-
žený ze tří atomů kyslíku (molekulární vzorec O 3 ), 
který se krátce po ukončení  dezinfekčního cyklu 
přemění zpět na kyslík.  Po uplynutí nutné doby 
se v daném prostoru výrazně zvýší hladina kyslíku 
a bude zde příjemně svěží a čistý vzduch.

2. Ozon je plyn, který pronikne i  do těch nejzapad-
lejších zákoutí a  škvír, za nábytek, do otevřených 
skříní,  šuplíků, apod. Dosáhnete tak naprosto do-
konalého 100% dezinfekčního účinku. A  to vše 
bez chemie, zápachu a  bez jakéhokoliv poškoze-
ní dezinfikovaného prostoru  a  v  něm umístěných 
předmětů. A defacto i bez práce, neboť přístroj vše 
udělá sám v nastaveném režimu.

3. Dezinfekce ozonovými generátory je velmi rychlá 
a jednoduchá. Přístroj stačí zapnout, nastavit délku 
dezinfekčního cyklu a pak již přístroj pracuje sám.

4. Dezinfekce ozonem  je od roku 1996 doporučova-
ná  mezinárodní zdravotnickou organizací WHO 
jako velmi účinný dezinfekční prostředek proti 
všem typům virů, bakterií a všech dalších škodlivých 
mikroorganizmů. 

Foto: Shutterstock.com
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Malé přenosné UV lampy
IQ-UVL3 Mini   cena 2.385,-Kč
IQ-UVP6 Mini   cena 2.995,-Kč
IQ-UVP10 Mini   cena 2.880,-Kč

Antibakterální UV lampa
• IQ-OSL germicidal lamp s ozonem   cena 6.985,-Kč

Ozonové generátory
• IQ-OZ 1       cena 9.485,- Kč
• IQ-OZ 2      cena 14.985,- Kč
• IQ-OZ 3      cena 27.485,- Kč

Přehled všech produktů z naší nabídky naleznete na našich webových stránkách www.thermowell.cz, případně 
můžete navštívit naši vzorkovnu v Horažďovicích, v Praze a také v Bratislavě. Hledáme 
také nové obchodní partnery, e-shopy a montážní fi rmy. Pokud máte zájem o spoluprá-

ci, kontaktujte nás na telefonním čísle +420 380 830 090.

                               Komušín 76   341 01 Horažďovice  www.thermowell.cz                               Komušín 76   341 01 Horažďovice  www.thermowell.cz

Slevový kupón 10% při zadání kódu MBD62020

IQ-THERM CZ
Máte nějaký dotaz ? Zavolejte nám +420 380 830 090 nebo napište e-mail info@iq-therm.cz 
a my Vám rádi vše zodpovíme a odborně poradíme.
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S MAXIMOU?

PROČ PRODÁVAT 
NEMOVITOSTI  
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800 111 555www.maxima.cz

GARANTUJEME 
PRODEJ ZA 
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IHNED, ZBYTEK  
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Blíží se doba dovolených a to je čas, 
kdy intenzivněji přemýšlíme o kvalitním  

zabezpečení domu či bytu.

ZABEZPEČENÝ

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

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

Bezpečnostní vložka nestačí
Možností jak zabezpečit domácnost je mnoho. Výzku-
my prokazují, že významnou část vloupání tvoří vyhnu-
telné příležitostné delikty. Zkrátka jak se praví: příleži-
tost dělá zloděje. A nejčastější typ násilného vniknutí 
probíhá právě přes dveře. Nedostane-li se pachatel do 
budovy během dvou až pěti minut, čin zpravidla nedo-
končí. Z čehož je zřejmé, že těmto případům lze relativ-
ně snadno předejít vhodným zabezpečením a dveřmi je 
třeba začít. Pokud vybavíte stávající dveře bezpečnost-
ní vložkou, případně plechem kolem kování či zámkem 
navíc, možná sice někoho odradíte, ale úplnou jistotu, 
že vás nevykrade, nemáte. Daleko větší šanci, že vaše 
domácnost zůstane nedotčena, budete mít s kvalitními 
bezpečnostními dveřmi.

Spolehlivé bezpečnostní dveře
Větší klid vám poskytnou dveře pevné kovové konstruk-
ce s celoplošným plechovým krytím, ocelovou kostrou 
a  rozvorovým systémem. Obyčejné dveře se zamykají 
v jednom bodě, bezpečnostní jsou zajištěny minimálně 
na šesti, obvykle na deseti až dvaceti místech. Ke stan-

dardu patří také kvalitní bezpečnostní uzamykací vlož-
ka odolná proti odvrtání či vyhmatání obyčejnou i vib-
rační planžetou. Potřebnou těsnost vchodových dveří 
zajišťují po obvodu vnější a  vnitřní dorazové těsnění 
z trvanlivé pryže vysoce odolné vůči UV záření. Výsled-
kem je výborná přilnavost křídla k dveřnímu rámu i při 
nepříznivých povětrnostních a teplotních podmínkách.
Z estetického hlediska je klíčovým prvkem vchodových 
dveří jejich dveřní výplň, přičemž možnosti jejího ba-
revného provedení jsou téměř neomezené. Základem 
každé dveřní výplně je samotné jádro, které může být 
vyrobeno z  polystyrenu, z  překližky nebo dřevotřísky 
doplněné o  bezpečnostní hliníkovou nebo ocelovou 
desku v  závislosti na stupni bezpečnosti. Součástí vý-
plně je povrchová deska, zhotovená na bázi měkkých 
plastů, syntetické pryskyřice nebo hliníku. Obecně platí, 
že optimální jsou sendvičové výplně, protože jsou kom-
binací výborných tepelně izolačních vlastností a  záro-
veň poskytují vysokou míru bezpečnosti.

Jaký zámek?
Základní funkcí každých vchodových dveří je zamykání, 
zabezpečené dveřním kováním. V základním provede-
ní se dveře osazují jednobodovým jazýčkovým nebo vá-
lečkovým zámkem, který je možno doplnit přídavným 
zámkem. Doporučuje se však dveře vybavit zámkem 
tříbodovým, v provedení tzv. automatik. Dveřní křídlo 
je s rámem uzamčené pomocí uzamykacích háků vždy 
ve třech bodech, nejen v případě uzamčení dveří, jak 
to bývá u mnoha jiných systémů obvyklé. Dokonalejší 
uzamčení křídla s  rámem je důležité nejen z hlediska 
bezpečnostního, ale také z hlediska těsnosti. V případě 
dveří ve veřejných prostorách nebo pro účely zvýšeného 
komfortu mohou být okuté tříbodovým zámkem ovlá-
daným elektronicky, s následnou možností napojení na 
různé systémy elektrovrátných. Významným doplňkem 
dveří je vnější kování, které může být ve variacích klika, 
madlo nebo koule v  různých barevných provedeních. 
Nezbytnou součástí dveří jsou i dvoudílné dveřní panty, 
které jsou důležitým stabilizačním prvkem.

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

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

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

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

slouží také jako zabezpečení, jež zloděj obvykle ne-
překoná. Vyrábějí se v mnoha barevných provedeních 
včetně imitace dřeva. Jsou i  výbornou ochranou před 
sluncem a v zimě před únikem tepla.

Elektronické zabezpečení
Zabezpečovací technika se z hlediska rizik hodnotí ve 
čtyřech stupních. První stupeň představuje nízká rizika 
a výrobky v této třídě jsou vhodné k ochraně kůlny na 
nářadí či malé chatky, která není vybavena drahým za-
řízením. Druhý stupeň zahrnuje střední rizika a  je asi 
nejpoužívanější pro zabezpečení domů a bytů. Stupeň 
certifikace musí být vyznačen na bezpečnostním certifi-
kátu. Velmi účinná jsou automatická světla, která se za-
pnou v momentě, kdy někdo vstoupí na pozemek. Psy-
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chologický dopad osvětlení je největší, pokud se světlo 
rozsvítí ve chvíli překonání hranice hlídaného pozem-
ku. Levné modely tak přesné zaměření neumožňují, ale 
výrobky v ceně kolem tisícovky to už zvládnou.

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

dy, že se děje něco neobvyklého.

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

Drátový či bezdrátový systém?
V novostavbě dáme přednost kabelovému zabezpečo-
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vacímu systému, ve starším domě bude vhodnější sys-
tém bezdrátový. Montáž je rychlá a bez větších zásahů 
do interiéru. Systémy lze i kombinovat – základem ta-
kového zabezpečení je pak klasická drátová ústředna 
umístěná v prostoru, kde vedení kabelů nenaruší jeho 
vzhled s bezdrátovou nástavbou.

Každá z variant má své výhody i nevýhody. Cena kva-
litní elektronické signalizace závisí na velikosti a členi-
tosti zabezpečovaného domu či bytu, na typu a počtu 
jednotlivých prvků apod. Ale o  spolehlivosti systému 
rozhoduje kvalita výrobků, které jsou atestovány podle 
normy ČSN EN 50131-1, stanovující základní požadavky 
na elektronické zabezpečovací systémy, schválené Čes-
kou asociací pojišťoven.

Alarmy a kamerové systémy
Zachytí a ohlásí jakýkoli pokus o narušení klidu v domě 
či bytě, zaznamenají požár i únik plynu. Zařízení obsa-
huje ovládací klávesnici, zabezpečovací ústřednu, GSM 
komunikátor, magnetický kontakt na vstupní dveře, 
pohybový detektor, vnitřní sirénu, záložní akumulátor 
a certifikovanou instalaci. Kamerové sstémy zazname-
nají všechny události v domě i bytě. Přispívají ke snad-
nější identifikaci zloděje i ke zhotovení dokumentace 
pro pojišťovnu. Moderní zařízení umožňují vzdálený 
dohled prostřednictvím PC připojeného na internet 

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

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

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

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

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

Chytré doplňky
Čtečka otisků prstů dovolí přístup jen povoleným uži-
vatelům. Práva jednotlivých osob lze přidávat, měnit či 
mazat ihned a s nulovými náklady. Umožňuje zadat až 
99 různých otisků prstů. Systém vstupních dveří obsahu-
je čtečku bezkontaktních čipů, 10 čipů, řídicí jednotku, 
elektrický zámek, včetně instalace. Dalším pomocníkem 
je kamerové dveřní kukátko, jehož základ tvoří kovová 
trubka s  optickou čočkou. Optický senzor digitálního 
kukátka umožní zřetelně zobrazit návštěvníka u dveří 
na LCD monitoru, umístěném na vnitřní straně dveří. 
Ve srovnání s kamerovým systémem je kukátko levnější, 
snadno se instaluje, je nenápadné a nedá se odcizit.

Minialarm na dům nestačí
Pokud uvažujete o základním zabezpečení a nechcete 
investovat příliš velkou sumu peněz, můžete využít mi-
nialarmy. Jsou to zjednodušené zabezpečovací systémy 
využívající většinou moment překvapení. Pokud zloděj 
nečeká žádný odpor a je si jist hladký průběhem kráde-
že, lze ho minialarmem nemile překvapit. Většina takto 
zaskočených zlodějů uteče, jelikož si není jistá prozra-
zením a  upozorněním na krádež. Pokud však zloděj 
minialarm čeká a  počítá s  ním, je jeho použití téměř 
bezvýznamné. Zde pomůže již jen zabezpečovací sys-

tém který jen tak vyřadit nejde.
Minialarmem se dají úspěšně hlídat menší prostory, 
jako jsou sklepy, kůlny, stany nebo levnější věci jako 
jsou kola, sekačky a  podobně. Do těchto míst a  tyto 
levnější věci většinou kradou ty nejprimitivnější zloději, 
kteří se velmi rychle zaleknou. Nedělají si žádnou pří-

pravu a spíše kradou u příležitosti.
Minialarm je zbytečný, pokud s ním chcete hlídat větší 
objekt nebo drahé předměty. Zloděj, který si troufne 
na takto velkou krádež si již místo prohlédl a zmapoval 
možné problémy. Ten pak velmi rychle zneškodní jaký-
koliv jednoduchý minialarm. 

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

Text: Eva Houserová, 
foto: Shutterstock.com
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Lázeňská péče:
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• 2x skupinové cvičení
• 1x bazén (volné plavání 30´) 
• 1x parafínový zábal na ruce

Tradiční lázeňský balíček
Balíček lázeňských procedur, které lze

čerpat během jediného dne.
• klasická částečná masáž zad
• Calmonalová koupel
• parafínový zábal na ruce

Cena
pobytu již od

4.340,-  Kč/osoba*

Cena balíčku

830, -Kč*

Další nabídku bezmála 20ti týdenních
a víkendových léčebných i relaxačních 

pobytů naleznete na www.msene.cz

*/Uvedená cena je včetně 
zákonné sazby DPH.
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V roce 1986 australský vynálezce Steve Sutton vyrobil první prototyp světlovodu. 
Spolu se skupinou podnikatelů v roce 1991 založili v USA firmu, která se zabývala 
jejich výrobou. Deník The Daily Telegraph označil poté světlovod za jeden z nej-

lepších australských vynálezů 20. století.

BUDIŽ SVĚTLO
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Podle dlouhodobě prováděných studií bylo prokázá-
no, že běžný člověk stráví v  uzavřených prostorách 
až 80% svého života. Snaha zavádět denní světlo do 
všech místností budovy již dávno není pouhým tren-
dovým výstřelkem či vrtochem trhu, ale stala se mo-
derním konceptem na kvalitní, zdravý a vitální život. 
Je prokázáno, že přirozené dynamické změny denního 
světla blahodárně stimulují náš organizmus a  vytváří 
potřebné biologické rytmy. Obecně platí pravidlo, že je 
lepší zavádět denní světlo, nežli přistupovat k umělým 
náhražkám v podobě LED svítidel, či zářivek, jelikož ani 
ty nejlepší svítidla nenabídnou srovnatelné benefity.
Zde nabízíme pár dobře mířených tipů a  rad, jak se 
světlovodem nakládat v  různých typech prostor tak, 
aby byly v souladu s charakterem jejich využití:

Jak světlovody fungují?
Jak světlovody fungují, jaké jsou jejich výhody a na co se 
při výběru zaměřit? Obecně lze říci, že světlovod je sta-
vební prvek, který využívá fyzikálních vlastností odrazu 
světla k tomu, aby do interiéru budovy přivedl přiroze-
né světlo. Princip světlovodů je v  zásadě velmi jedno-
duchý. Světlovody sbírají denní světlo na střeše, fasádě, 
terase nebo třeba na chodníku či zelené střeše a násled-
ně jej vedou do interiéru speciálním vysoce reflexním 
tubusem. Tubus vyúsťuje na stropě nebo stěně místnos-
ti, kterou chceme prosvětlit. Je opatřen rozptylovačem 
světla, takzvaným difuzérem, který světlo rovnoměrně 
rozptyluje do prostoru tak, aby jeho intenzita nikoho 
neoslňovala. Díky tomu proudí do interiéru nepozmě-
něné světlo s minimálními ztrátami a maximální inten-
zitou.
Jednoduše řečeno, vše tedy začíná zachytáváním den-
ního světla. Musíme si uvědomit, že okna či světlíky 
využívají denní světlo směrově dle jejich orientace na 
objektu, tedy jen při příznivém postavení Slunce vůči 
těmto osvětlovacím otvorům. Tubusové světlovody 
jsou na tom díky tvaru kopule lépe, jelikož sluneční pa-
prsky a oblohový jas dopadají na celý povrch kopule 
z celého prostoru oblohy. Zajímavým poznatkem je, že 
světlo dopadající z okolí zenitu (pomyslný vrchol oblo-
hy), se podílí na osvětlování dna tubusu přímo, avšak 
světlo dopadající pod nízkým úhlem na kopuli, v tubu-
su působí více násobných odrazů a tak vznikají ztráty. 
Z těchto důvodů světlovod zakončený oknem, čirou, či 
designovou kopulí nepřináší žádný efekt pro větší vý-
kon. 
Některé firmy ovšem již dokáží nabídnout takovou 
kopuli, která automaticky usměrňuje sluneční paprsky 
a tím zajistí stabilní světelný výkon v průběhu celého 
dne, roku. Zároveň kopule v horkých letních měsících 
snižuje koeficient přijatého tepla z  tepelného poten-
ciálu slunečního záření, aby nedocházelo k přehřívání 
světlovodu – tedy interiéru. 



64 | BYDLENÍ

Komunikační prostory
Světlovody v těchto prostorách hrají velmi často úlohu 
primárního a  jediného zdroje denního osvitu. Kvalita 
osvětlenosti by zde měla být vnímána především účelově.                           

Prvotní je zajistit dobré světelně-provozní podmínky 
pro bezpečný pohyb osob na příslušné komunikaci. 
Důraz klaďte na rovnoměrnost rozptylovaného světla 
vzhledem k půdorysu prostoru, jelikož zachování 
celistvého osvětlení, které má kontinuitu podpoří cel-
kový pozitivní dojem.
Vstupní hala, zádveří - prostor, s  nímž je spojován 
první dojem, uvádí uživatele i samotné návštěvníky do 
domu a  vytváří celkový kontext obydlí s  exteriérem. 
Světlovod zde zlepšuje plynulost přechodu z  vnějšího 
prostředí a kombinace s částečně prosklenými vstupními 
dveřmi harmonicky doplňuje úvodní světelnou scénu.
Chodba - často nazývaná jako „tepna domova“ je nej-
častěji opomíjeným prostorem pro denní osvětlení a to 
především z důvodů dispoziční nedostupnosti a krátké 
době pobytu. Světlovod mění světelně zanedbanou 
část domova v plnohodnotné prostory a dává možnost 
vzniku světelných vazeb mezi jednotlivými místnostmi. 
Prosvit objektu se stává souvislejší a získává přirozený 
projev. 
Schodiště - spojnice dvou a více podlaží je specifické 
svou prostorností a hloubkou. Ze všech komunikačních 
prostor jsou na něj kladeny nejvyšší nároky. Viditelnost 
stupnic a  podpůrného zábradlí i  při nepříznivé zimní 
obloze jsou dobré důvody proč zvolit větší průměr svět-
lovodu. V praxi se z bezpečnostních důvodů vyplatí, lo-
gicky situovat světlovod k jalovému (poslednímu) stup-

ni schodiště, aby největší světelná intenzita dopadala 
do míst změny výškové úrovně. 

Obytné prostory
Při osvětlování obytných prostor je příznačná kombina-
ce světlovodu s  různými prosvětlovacími technologie-
mi. Je dobré mít na paměti, že se jedná o místa trvalého 
pobytu, či prostory se zvýšenou frekvencí výskytu osob. 
Obzvlášť specifická je pak potřeba nastolení světelné 
pohody vzhledem ke způsobu užívání prosvětlovaného 
prostoru. 
Obývací pokoj - místo setkávání celé rodiny si za-
slouží zvláštní pozornost a  příslovečné teplo domácí-
ho krbu zde může představovat i  dobře prosvětlený 
prostor. Krásným příkladem je užití světlovodu s  cen-
trálním umístěním. Pokud například okenní zdroj za-
stíněný okolní zástavbou nedostatečně přispívá k  cel-
kové prosvětlenosti, světlovod na sebe přebírá úlohu 
primárního zdroje osvitu. V  případě vysoké účinnosti 
okenních zdrojů doporučujeme umístit světlovod zhru-
ba do vzdálenosti 2/3 délky místnosti od něj. Prosvit se 
projeví rovnoměrně, nezanikne v záři okenního zdroje 
ani nevytvoří přílišně přesvětlený kout v místnosti. Vý-
znamnou roli v  návrhu hraje celková plošná výměra, 
půdorysný tvar a  dispoziční uspořádání zařizovacích 
předmětů v místnosti.
Ložnice - místo klidu a  odpočinku nemusí nezbytně 
působit chladným a fádním dojmem. Výborným typem 
na instalaci je umístění kopule světlovodu, jako prvku 
odpovědného za příjem denního světla, na východní 
stranu střechy. Toto řešení přímo podporuje přirozené 
biologické návyky a ranní vstávání se stane radostnou 
událostí. Přesto však pro ty co si rádi přispí lze do svět-
lovodu namontovat i  stmívač a doslova tak světlovod 
v případě potřeby „zhasnout“.

Účelové prostory
Nalézt rovnováhu a  snoubit světelné nároky typické 
pro trvalý pobyt i konkrétní činnosti není jednoduché. 
Cílem je zpříjemnit pobyt osob při specifických aktivi-
tách a zajistit dostatek světla s ohledem na povahu vy-
konávané činnosti.
Kuchyň - příprava pokrmů se může někdy pěkně pro-
táhnout, obzvlášť když čekáme návštěvu a  ne každá 
kuchyňka má to štěstí mít idylické okénko do zahrádky. 
Aplikace jednoho světlovodu nám tento neduh hravě 
vynahradí. Praktické umístění světlovodu nad kuchyň-
skou linkou je vysoce účelové a  zároveň praktické, 
neboť si nestíníte vlastním tělem při přípravě pokrmů 
a zároveň si prosvětlíte zbývající prostor kuchyňe.    
Koupelna - nejen protiskluzové povrchy mohou při-
spět k bezpečí celé koupelny. Dobře prosvětlený pro-
stor je bezpečný prostor. Dobrý výrobce zajistí dosta-
tek světla světlovodem i  při malém průměru. Rozdíly 
ve  strukturách povrchů a  jejich barevného provedení 
mohou výsledný prosvit ovlivnit až o 30%.

Foto: Shutterstock.com
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Od prvního kopnutí přes stavební práce až po postavený dům je sen, jehož 
realizace znamená mnoho úsilí.

STAVBA OD A DO Z
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Co obnáší hrubá stavba
Hrubá stavba zahrnuje takzvané stavby spodní (zemní 
a výkopové práce, základové spáry a základovou des-
ku), vodorovné a svislé izolace, stropy nad suterénem 
(je-li dům podsklepený – má-li jedno podzemní podla-
ží), nosné obvodové a vnitřní zdivo, věnce a překlady 
stavebních otvorů (oken a  dveří), střešní nadezdívky, 
atiky, krov, komín, příčky, prostupy pro přípojky inže-

nýrských sítí a  vodorovné rozvody kanalizace a  vody. 
Pokud chceme dům i zastřešit a nechat přes zimu vy-
mrznout, můžeme do hrubé stavby zařadit i  střešní 
krytinu a výplně stavebních otvorů (dveře, okna). Stav-
ba tak pod svým uzavřením temperuje a během zimy 
je uvnitř v  relativním teple postupně kompletována. 
Nosné zdivo se tak může dotvarovat (sedne) a vyzrát. 
Cílem takového postupu bývá možnost nastěhovat se 
v létě následujícího roku a zároveň do budoucna zabrá-
nit možným prasklinám ve zdivu, včetně již nanesené 
omítky vnější i vnitřní.

Keramické zdící systémy
Ne všechny konstrukční systémy však pro stavbu rodin-
ného domu vyhoví našim představám a požadavkům. 
Mezi ty, na které se v těchto ohledech můžete stopro-
centně spolehnout, jsou keramické zdící a konstrukční 
systémy. Ty vynikají výbornou pevností, robustností, 
nehořlavostí, dobrým útlumem hluku, schopnostmi 
akumulovat teplo, trvanlivostí a  dnes již také nad-
standardními parametry v  oblasti tepelně izolačních 
schopností. Keramické materiály jsou navíc vyráběny 
výhradně z přírodních surovin, jsou prodyšné, propouš-
tí vzdušnou vlhkost, díky čemuž je bydlení v takto kon-
cipovaných domech zdravé a  hygienicky nezávadné. 
Takže dnes nebudeme hovořit o běžné hrubé stavbě, 
ale o koncepci moderní hrubé stavby z nejmodernějších 
cihelných materiálů.
Pro provedení první vrstvy cihelného zdiva je ideální 
použití broušených cihel s  minerální tepelnou izolací, 
jejichž spodní strana je opatřena impregnací. V průbě-
hu výstavby, kdy je stavba otevřená a  vystavena deš-
ťovým srážkám je tak zamezeno vzlínání vlhkosti do 
zdiva. Na tuto první řadu zdiva je pak již možné klást 
běžné broušené cihly s tepelnou izolací pro obvodové 
zdivo stejné tloušťky. K  provádění vnitřních nosných 
středových zdí jsou nejvhodnější běžné broušené cihly 
tlouštěk požadovaných projektem.

Keramické překlady
V okamžiku, kdy se hrubá stavba dostane až do úrovně 
stropu prvního nadzemního podlaží, je nutné přikročit 
k osazení nadokenních překladů. I zde jsou stavitelům 
k dispozici keramické překlady. Ty se používají ve spoje-
ní s tepelněizolačními díly, čímž je zajištěno odstranění 
tepelných mostů v  obvodovém plášti domu. Moderní 
keramické překlady umožňují také pohodlnou instalaci 
předokenní stínící techniky, která účinně brání přehří-
vání interiéru domu v letních měsících.
Zásadní konstrukcí každého rodinného domu je strop. 
Pro rodinné domy stavěné z  cihel je pak ideálním ře-
šením provedení stropu z keramobetonových nosníků 
a keramických vložek. Montáž stropu je rychlá a po pro-
vedení je strop pevný a bezpečný. K zásadám správné 
montáže stropu patří dodržení minimální délky uložení 
nosníků, která je 125 mm. Již během ukládání na nosné 
obvodové a střední zdi je nutné keramobetonové nos-
níky podepřít, aby byla dostatečně zajištěna bezpeč-
nost při montáži stropu a bylo zamezeno nežádoucímu 
průhybu nosníků. Mezi do roviny osazené nosníky jsou 
následně vkládány keramické vložky. Součástí keramic-
kých stropních systémů jsou i cihly věncovky, které slou-
ží jako ztracené bednění při betonáži stropu a ztužují-
cího věnce.

Pálená keramika 
Keramické tvárnice, k nimž náleží např. Porotherm nebo 
Supertherm, se stejně jako klasické cihly vyrábějí pále-
ním z hlíny. Jedná se o kompletní stavební systém, použí-
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vaný jak k horizontálnímu, tak i vertikálnímu zdění. Ony 
pověstné dutiny přinesly dvě inovace – zvýšení tepelné 
izolace a  snížení hmotnosti tohoto materiálu. K  jejich 
přednosti patří i větší rozměr, tudíž se urychlil proces vý-
stavby. Zdění urychluje i systém pero - drážka a použití 
broušených cihel (tzv. přesných tvárnic), jež snižují spo-
třebu malty, která se nanáší pouze na horizontální plo-
chy. Vysoce nadstandardními tepelně izolačními schop-
nostmi disponují tzv. superizolační tvárnice.

Cihly s pilinami
Vysokých úspor energie můžete dosáhnout použitím ci-
hel s příměsí pilin. Ty jsou nejen skvělým obnovitelným 
zdrojem energie, ale hlavně výrazně zlepšují tepelněi-
zolační vlastnosti cihel. Tím se šetří náklady na topení po 
celou dobu životnosti domu. Piliny se během výroby cihel 
přidávají do speciální výrobní směsi hlín, kde tvoří asi 25 
% objemu. Při výpalu piliny vyhoří a uvnitř cihly na jejich 
místě vzniknou typické miniaturní dutinky, které do sebe 
uzavřou suchý vzduch. Ten se poté chová jako velmi dobrý 
izolant a díky němu se snižuje tepelná vodivost cihelné-
ho materiálu. Tímto způsobem se podstatně omezí úniky 
tepla zdivem. Použití pilin je vhodné také z hlediska eko-
logického přístupu k přírodě, díky nim se totiž zároveň 
snižují nároky na množství zemního plynu potřebného 
pro samotný výpal cihel.
Do cihel značky POROTHERM se během výroby přidáva-
jí piliny vzniklé při výrobě řeziva. Velmi důležitá je jejich 
stejná velikost, proto se musí prosívat na speciálním velmi 
jemném sítu. Takto je u všech typů cihel zaručen násled-
ný vznik stejnoměrných pórů. Do výrobní směsi hlín jsou 
piliny přidávány jen v takovém množství, aby se vytvořil 
vyvážený vztah mezi požadavky na pevnost výrobku, jeho 
tepelněizolační vlastnosti a řízení procesu vypalování.

Jedna vrstva šetří peníze
Při moderní výstavbě už nevystačíte s klasickými plný-
mi cihlami. Dnes jsou na trhu nové typy cihel a tvárnic 
s  promyšleným systémem dutin, které jsou vyplněny 
tepelnou izolací. Termoizolační zdivo pro jednovrstvé 
zdění se stává hitem, který vám nabídne několikaná-
sobnou úsporu. Při stavbě domu šetří čas, práci a po je-
jím dokončení i peníze za vytápění.
Termoizolační cihly jsou vyrobeny ze stejného materiá-
lu jako standardní cihly, jen jejich četné otvory vyplňuje 
izolační materiál. Tím může být minerální vata, expan-
dovaný pěnový polystyren a podobně. Vždy jde o vyso-
ce kvalitní cihly s výbornou izolací, ale podstatné je mít 
předem promyšleno, jakého efektu chcete dosáhnout. 
Tomu pak můžete přizpůsobit konkrétní volbu. Jestli-
že pro tepelnou izolaci dokonale splní vaše požadavky 
expandovaný polystyren, pro zvukovou izolaci je vhod-
nější minerální vata.
Moderní zdivo by mělo splňovat tři parametry: minimál-
ní tepelný prostup, dobrou akumulaci tepla, vysokou 
propustnost. Všechny izolanty uvnitř cihly jsou upraveny 
jako hydrofobní a zároveň propustné, takže vlhkost se 

může dostat do cihlového střepu a  z  něj se odpařuje. 
To je velké plus oproti vnějšímu kontaktnímu zateplení, 
kde zejména při rychlé realizaci novostaveb hrozí sráže-
ní stavební vlhkosti ve zdivu a následný vznik plísní.

Přesné zdění
Systém broušených cihel umožňuje moderní, rychlé, 
přesné zdění na tenkovrstvou maltu, lepidlo nebo spe-
ciální pěnu. Díky minimální výšce ložné spáry dosahuje 
zdivo lepší tepelné izolace. Lze je použít jak na stavbu 
příček, tak na jednovrstvé nebo i vícevrstvé obvodové 
zdivo. Broušené cihly dobře izolují tepelně i zvukově, 
akumulují teplo, regulují vlhkost vzduchu, čímž vytvá-
řejí zdravé vnitřní mikroklima. Pokud nechcete klasické 
pálené cihly, vyrábějí se i broušené cihly vápenopískové 
a betonové. Při přesném zdění je vždy nutné dbát na 
perfektní založení stavby.
Jestliže kladete důraz na zvukovou izolaci – uvnitř bytu, 
mezi byty, mezi domy, pak uvítáte výborné vlastnos-
ti akustických cihel. Jejich izolační schopnosti můžete 
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zhoršit nesprávným zabudováním zdicích prvků v mís-
tech, kde dochází ke zvukovému propojení konstrukce. 
Tyto cihly mají speciální děrování, které při správném 
použití zaručuje vysoký útlum hluku.

Stavba z pórobetonu
Pórobeton je typ lehčeného betonu, jehož vylehčení 
způsobují póry ve vlastní hmotě materiálu. Stejně jako 
klasický beton se i  pórobeton vyrábí z  plniva (křemi-
čitý písek, extrudované keramické kamenivo keramzit, 
případně popílek, škvára nebo struska), pojiva (cement, 
vápno) a vody. Dalšími přísadami lze ovlivnit například 
jeho mrazuvzdornost či pevnost. Podle složení rozli-
šujeme pěnobeton nebo pěnosilikát a  plynobeton či 
plynosilikát.
Pórobetony se dle pevnosti dělí do pěti skupin, rozli-
šených číslem, které udává pevnost materiálu v tlaku. 
Mezi jejich hlavní přednosti patří lehkost, spojování 
tenkou vrstvou malty nebo speciálními lepidly. Tvarov-
ky jsou velmi přesné a spáry, které fungují jako tepelné 

mosty, jsou eliminovány na minimum. Pórobetonové 
tvárnice opatřené perem a  drážkou ve svislém směru 
je možné spojovat zcela nasucho. Při zdění je nutné 
pečlivě dodržovat technologický postup. V  opačném 
případě mohou vzniknout trhliny v omítce. Snadné ře-
zání a opracovatelnost pórobetonu umožňuje vytvářet 
z tvárnic atypické formáty.
Ze sendvičových konstrukcí, vhodných pro vnitřní zdivo 
(vnitřní nosné stěny a příčky) je třeba zmínit betonové 
(či liaporbetonové) tvárnice, které lze použít do tloušťky 
zdiva 300 mm. Ty se zásadně používají pouze pro jed-
novrstvé zdivo (u vnějších i vnitřních svislých stavebních 
konstrukcí). Opět je jako u štěpkocementových sendvičo-
vých konstrukcí mezerovitý liaporbeton doplněn izolací 
z vrstvy polystyrenu, ovšem jednotlivé tvárnice se nevy-
lévají betonem, ale ukládají na sebe mokrou cestou (na 
maltu). U sendvičových konstrukcí opět hovoříme o sta-
vebních systémech, často kompletních. Patří sem i další 
materiály, například tvárnice kerazitbetonové.
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Rozvody je nutné dopředu naplánovat
Velmi důležitou kapitolou při plánování stavby jsou 
vnitřní rozvody vody, odpadů a tepla. Každý z nich má 
své specifikum a  řídí se zásadami, které není možné 
podcenit. My se dnes podrobně podíváme na rozvody 
vody. Při plánování stavby musíme přemýšlet zároveň 
o zdroji kvalitní vody. V souvislosti s tím je nutné si uvě-
domit, že vodovodní řád je u nás často starý 60 a více let 
a tomu odpovídá kvalita vody, kterou pijeme. Do vody 
se uvolňuje rez a  jiné nečistoty, které nám jednak mo-
hou poškodit pračku a jiné spotřebiče, jednak ani ne-
jsou úplně vhodné k pití.  Přitom jejich odstranění nám 
může vyřešit jednoduchý filtr, který znamená investici 
pár stokorun ročně. Pokud navíc volíme filtr s aktivním 
uhlím, dovede nás zbavit chlóru, herbicidů, pesticidů, 
ale i anabolik a hormonů, které se mohou ve vodě na-
cházet. Možná si říkáte, že voda z kohoutku je přece 
chlorovaná a že je tedy zbavena všech cizorodých látek.
Dle studií Světové zdravotnické organizace může ov-
šem dezinfekční proces s využitím chlóru vytvářet ved-
lejší produkty, které byly identifikovány jako rakovino-
tvorné. Analýza navíc ve vodě z vodovodů a ve studních 
prokázala stopy léčiv, antibiotik, hormonů, dusičnanů 
a  železa, které se zde objevují v  důsledku průmyslo-
vých procesů a zdravotnického odpadu z domácností. 
Dopady konzumování tohoto moderního chemického 
koktejlu na naše zdraví nejsou zatím známy. Ale ví se, 
že tyto látky jsou toxické a mají efekt na náš imunitní 
systém. Proto je zapotřebí je z  vody odstranit. Samo-
zřejmě, neméně důležité je pracovat s  tvrdou vodou 
a vodním kamenem.
Určitě není od věci zamyslet se nad zařízením pro fy-
zikální úpravu (změkčení) vody jako je snížení tvorby 

vodního kamene (vápník a  hořčík obsažený ve vodě) 
a  koroze. Na trhu již je systém, který změkčuje vodu 
formou změny fyzikální struktury uhličitanu vápenáté-
ho, do vody tak není nic přidáváno ani odebíráno! Voda 
si zachovává veškeré své pro zdravý prospěšné složení! 
Vlivem fyzikálního změkčení dochází mimo jiné také 
ke zlepšení účinnosti praní prádla a  snížení spotřeby 
pracích prostředků. Systém je určený především pro 
fyzikální úpravu studené pitné vody jelikož kromě sní-
žení tvorby vodního kamene  má také antibakteriální 
účinek! Postříbřené vnitřní části snižují výskyt bakterií 
v potrubí. 

Samozřejmě je důležité vybrat si kvalitní vodní filtry, 
vhodné právě pro to vaše zařízení. A co vše současný 
trh nabízí?
Vodní filtry na vstupu  jsou perfektní jak pro majitele 
studny či vrtu, tak i pro přípojky z vodovodního řadu.
Tyto vodní filtry se umisťují na vstupu do domu a filtrují 
mechanické nečistoty.
Dají se však osadit i aktivním uhlím, které absorbuje vel-
ké množství látek, které nemají ve vodě co dělat. Mají 
za úkol odstranit z vody mechanické nečistoty, jako na-
příklad písek, rez, kal, ale i vyčistit vodu od organických 
i anorganických nečistot.
Další kapitolou jsou domácí úpravny, které se používají, 
pokud je ve vodě například z  vrtu obsaženo zvýšené 
množství železa, manganu, nebo amonných iontů.
Tyto sestavy filtrů a úpraven se starají o kompletní úpra-
vu vody ještě před tím, než doteče trubkami do domu.
Většinou jsou navrhovány a dodávány na základě roz-
borů vody, které provádí akreditovaná laboratoř.



Znečištění po 90 dnech na řádové vo
dě

Vodní �ltr FS3 ENTRY TRIO
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PRIMO MULTI 25 - MULTIFUNKČNÍ ÚPRAVNA -
TVRDOST, ŽELEZO, MANGAN, AMONNÉ IONTY

• Vhodné pro připojení na vodovodní řád 
i pro 1 vodovodní kohoutek

• Snadné připojení k přívodu studené vody
• Snadná instalace, žádná elektřina
• Připojení v sérii
• Domácí i komerční použití

Jestli Vaše voda obsahuje železo, mangan, zvýšenou tvrdost,
amonné ionty a organické látky, tak je tu pro Vás naše novinka
- multifunkční � ltry série PRIMO MULTI 25. Řada těchto � ltrů
obsahuje novou � ltrační hmotu Ecomix A (Německo), která
efektivně odstraní z vody tyto prvky a také upraví pH vody.

Vysoce kvalitní � ltr USTM / FS3 ENTRY TRIO 
Najde širokou škálu využití nejen v domácnosti, ale 
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keré požadavky pro efektivní � ltraci. Jeho hlavní 
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nabídce � ltračních patron. Hlavy � ltrů jsou opat-
řeny mosaznými přípojkami v rozměrech ¾“ nebo 
1“ pro vstup i výstup vody. Celá sestava je uchycena 
k masivní kovové konzoli, která umožňuje uchyce-
ní na zeď. Filtry FS3 ENTRY TRIO jsou dokonalým 
řešením pro domácí � ltraci vody.

NA ZÁKLADĚ VAŠICH POŽADAVKŮ VÁM NAVRHNEME 
FILTRACI PŘESNĚ NA MÍRU.

   ZNÁME ŘEŠENÍ PRO FILTRACI PITNÉ VODY, 
DEŠŤOVÉ VODY I VODY Z VRTU.

 - MULTIFUNKČNÍ ÚPRAVNA -
TVRDOST, ŽELEZO, MANGAN, AMONNÉ IONTY

Domácí i komerční použití

Jestli Vaše voda obsahuje železo, mangan, zvýšenou tvrdost,
amonné ionty a organické látky, tak je tu pro Vás naše novinka

. Řada těchto � ltrů
obsahuje novou � ltrační hmotu Ecomix A (Německo), která
efektivně odstraní z vody tyto prvky a také upraví pH vody.
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Konstrukce běžného krovu
Na krov se rovnoběžně s  hřebenem střechy přibíje-
jí latě, na které pokládáme střešní krytinu. Ještě pod 
latě však pokládáme difúzní fólii. I  když hned neu-
važujeme o  tepelné izolaci a  vybudování podkrov-
ních prostor, v  budoucnu se nám tento krok bude 
velmi hodit. V  případě, že na střechu budeme po-
kládat lehké střešní krytiny, například kanadskou 
šindel, krov namísto latí celý pobijeme prkny, na 
která až budeme lehkou střešní krytinu aplikovat. 
Samotný krov se skládá z vazných trámů, kolmých na 
hřeben a pozednic, které leží na obvodovém zdivu po 
obou stranách rovnoběžně s hřebenem střechy. Rovno-
běžně s pozednicemi a hřebenem jsou umístěné i vaz-
nice, které jsou přibližně pod každou čtvrtou krokví 
podepřené sloupky. Sloupky většinou stojí na vazných 
trámech (nezatěžují tak stropní konstrukci nad posled-
ním poschodím stavby). Kleštiny pak k sobě na úrovni 
vaznic stahují krokve, navíc však i stahují na úrovni po-
zednic krokve k  sloupkům a  vzpěrám. Vzpěry přitom 
podpírají sloupky a  čepují se do vazného trámu. Do 
sloupků ještě čepujeme takzvané pásky, které sloupky 
ve směru vaznic podpírají a ulehčují jim od rozpětí.Jed-
notlivé prvky krovu tvoří soustavu trojúhelníků, která 
zajišťuje tuhost krovu. Všechny součásti krovu jsou při-
tom navzájem pročepované. Samozřejmě existují i jiné 
soustavy, závisí pouze na našem záměru. Chceme-li 
půdu, podkrovní byt, či má-li krov pouze nést střešní 
krytinu, respektive veškerou zátěž. Pak lze krov v zása-
dě konstruovat i ze soustavy za sebou stavěných troj-
úhelníků z fošen. Na takové půdě se však zjednodušeně 
řečeno ani nehneme. Je to ale úsporné a dnes i hojně 
užívané řešení, i když architektonicky zrovna ne šťastné. 

Konstrukce krovu musí samozřejmě počítat i  s  viký-
ři, mansardami a střešními okny. Větrání a světlo jsou 
i v podkrovních bytech vždy velmi důležité. Z výtvarné-
ho (architektonického hlediska) jsou konstrukce krovů 
omezené možností izolace dílčích skladeb. Řešením ale 
mohou být například takzvané falešné trámy, které 
uchycujeme ke spodnímu líci konstrukce.

Kam umístit izolaci
U šikmých střech jsou kritickým místem úniku tepla krovy. 
Při ztrátách topíte tzv. pánubohu do oken a při ročním 
vyúčtování se nestačíte divit. Nejčastějším problémem 
jsou tepelné mosty, protože způsobují nežádoucí jevy. Při 
nefunkčním provedení střechy se projevují zejména v mís-
tech dosedu šikmé střechy na pozednice a v místech na-
pojení okenních otvorů na střešní konstrukci. Viditelným 
projevem špatných vodivých mostů jsou plísně. Vytvářejí 
se v místech kondenzace par s vysokou vlhkostí kolem 80 
% a samozřejmě v místech špatné parozábrany a izolace.
Spolehlivé fungování střešního pláště získáte profesi-
onální instalací vhodného izolačního materiálu a  jeho 
správné tloušťky, zabudováním parozábrany a  hyd-
roizolační vrstvy. Pokud hledáte materiály šetrné vůči 

životnímu prostředí, pak si vyberte izolaci z  kamen-
né vlny. Materiály ROCKWOOL splňují tepelněizolační 
vlastnosti, dokážou snížit hluk pronikající střešní kon-
strukcí a  splňují přísná kritéria na požární bezpečnost. 
Podle typu střechy je možné využít několik konkrétních 
způsobů montáže, ať už samostatně nad, mezi a pod kro-
kvemi, nebo kombinace dvou i všech třech možností. Nej-
častějším typem zateplení je nadkrokevní izolace, která se 
vyznačuje se zejména snadnou montáží. Předností je ma-
ximální využití prostoru a hlavně krása dřevěných trámů, 
která vynikne díky přiznání nosné konstrukce.
Častou chybou při zateplení fasády bývá nedostatečná 
tloušťka tepelně-izolační vrstvy. Tu je nutné spočítat 
a měla by odpovídat místním podmínkám a požadova-
nému snížení tepelné ztráty domu. Standardní dům se 
obvykle zatepluje izolačními deskami s tloušťkou okolo 
15 cm, nízkoenergetický dům pak 25cm izolací. Pasivní 
domy mívají vrstvu tepelné izolace silnou 30 cm a více. 
S výhledem na příští desetiletí se jako optimální izolace 
jeví minimálně 15-20 cm.

Zateplení domu
Je jedním z  nejefektivnějších způsobů, jak ušetřit za 
vytápění. Kvalitní zateplení domu není úplně jednodu-
ché a rozhodně nejde jen o to „oblepit fasádu polysty-
renem.“ Aby zateplení domu dobře plnilo svůj účel je 
nutné jej pečlivě navrhnout a celému procesu věnovat 
velkou pozornost. A to od prvotních úvah, přes projekt, 
výběr realizační firmy až po vlastní realizaci.
Nejčastějším materiálem pro zateplení fasády je nejspíš 
pěnový polystyren. Desky z pěnového polystyrenu jsou 
poměrně levné, nabízí přitom velmi dobré tepelně-izo-
lační vlastnosti. Právě pěnový polystyren asi bude vaše 
hlavní volba, pokud vás při zateplení domu tlačí roz-
počet. Pokud můžete, využijte šedý polystyren, který 
nabízí lepší izolační vlastnosti a je jen mírně dražší než 
běžná bílá varianta. Desky z  šedého polystyrenu jsou 
ale křehčí a  náchylnější na přehřátí nekryté vrstvy ve 
fázi realizace v létě.Izolací může být deska z expando-
vaného polystyrenu, deska z minerálních vláken nebo 
další materiály na bázi polyuretanu a polyisokyanurá-
tu. Hlavní výhodou expandovaného polystyrenu je jeho 
nízká hmotnost a jednoduché zpracování. Koupíte ho 
za dobrou cenu, je nenasákavý a zajistí vám skvělé te-
pelně-izolační vlastnosti. Nevýhodou je nižší požární 
odolnost a částečné snížení prodyšnosti. Minerální vlna 
nabízí vysokou zvukovou izolaci, dobrou propustnost 
par a požární odolnost.

Nezapomeňte na garáž
Při zateplování, v případě, že je součástí domu i garáž,  
nesmíme zapomenout na zateplení i  této místnosti 
 a hlavně na správnou volbu garážových vrat, která jed-
nak mohou znamenat velké tepelné  ztráty, jednak mo-
hou být vstupním místem pro nezvané hosty.

Text: Eva Houserová, 
foto: Shutterstock.com
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Stavíte rodinný dům a uvažujete o volbě oken, 
nebo zamýšlíte vyměnit stávající stará okna za 

nová? 

OKNA 
A JEJICH 
ZASTÍNĚNÍ
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Současná okna mají nesrovnatelně vyšší užitné vlast-
nosti než okna dodávaná před  deseti a více lety. Jistě 
oceníte například otevírání i sklápění okna jednou klič-
kou a stejnou nastavení mikroventilace. Moderní okna 
se omývají pouze zevnitř a zvenku — prostor mezi skly 
je hermeticky uzavřen. Instalace moderních oken zvy-
šuje užitnou hodnotu bytu (komfort ovládání a  mytí 
oken, nižší tepelné ztráty, vyšší odolnost proti hluku 
a podobně).

Dřevo je klasika
Dřevěná okna se používají odjakživa. Jejich technické 
parametry se ale v posledních letech značně posunuly 
vpřed. Výběrem oken ze dřeva tak můžete spojit tra-
diční a  příjemný vzhled domu s  moderní funkčností. 
Moderní dřevěná okna, někdy nazývaná také eurook-
na, disponují kvalitními tepelně-izolačními vlastnostmi. 
Navíc okna jsou z přírodního materiálu a při výrobě ne-
dochází k  příliš velkému zatížení životního prostředí. 
I vnější povrchová úprava se v dnešní době již provádí 
vodou ředitelnými barvami. 
Dřevěná okna mají dlouhou životnost. Fungující dřevě-
ná okna najdeme i ve stavbách starých více než sto let, 
ačkoli dnes se jejich funkčnost a tepelná izolace oken 
výrazně zvýšila. Dřevo jako materiál k  výrobě oken 
umožňuje více tvarových či specifických možností, než 
je tomu například u plastových oken. U dřevěných oken 
lze jednodušeji a přirozeněji vyrobit zdobné prvky, lze 
také vyrobit okna nestandartních rozměrů. Dřevěná 
okna mají i tu výhodu, že pokud dojde k jejich poško-
zení (např. mechanickému), lze ve většině případů po-

škození opravit. 
Dnes se dřevěná okna vyrábějí z tzv. lepených vícevrst-
vých profilů, které zajištují oknům stabilitu i  tuhost. 
Okna mají celoobvodové kování, které umožňuje otví-
rání a sklápění křídel. Navíc jsou obvykle osazena mi-
kroventilací, tzn. částí kování, zásluhou které docílíte 
minimální spáry mezi rámem a křídlem, a dochází tak 
k minimálnímu větrání.  

Odlupování laku?
K  nejčastějším argumentům proti dřevěným oknům 
patří nutnost opakovaného nátěru. Avšak současná 
dřevěná okna se povrchově upravují vysoce elastickými 
akrylovými barvami a lazurami s dobrou odolností vůči  
povětrnostním vlivům a ochranou proti UV záření. Tato 
úprava povrchu respektuje vlastnosti dřeva: je pružná, 
pohybuje se spolu se dřevem, takže nepraská. Prodlou-
žit životnost takto upravených oken není náročné. Stačí 
jejich rámy ošetřit speciálním přípravkem, který se na-
náší hadříkem nebo houbičkou. Tím se zacelí případné 
mikrotrhliny a obnoví hedvábný lesk. Při správné apli-
kaci povrchové úpravy výrobcem a při dodržování zmí-
něné údržby vydrží okna řadu let. K  loupání barvy či 
laku nedojde, barva se pouze sprašuje, čímž se její vrs-
tva ztenčuje. Samozřejmě, jednou bude potřeba barvu 
obnovit a okna natřít. To ale neznamená nutnost opá-
lení starého nátěru. Stačí očistit povrch rámu a natřít 
nezávadnou vodou ředitelnou barvou.

Plastová okna
Bydlíte-li v klidné lokalitě, pak velmi dobrou službu vy-
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JEDINÁ PERGOLA,
KTERÁ SE VÁM
PŘIZPŮSOBÍ

■ Čistý a elegantní design,

■ vysoká variabilita provedení,
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■ regulace pronikajícího tepla,
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■ lamely rozděleny na několik
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■ integrace stínicích prvků i LED osvětlení.
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konají běžná plastová okna, zasklená izolačním dvoj-
sklem. Pokud žijete v chladnější oblasti s častými větry 
a dešti, měli byste spíše zvolit plastová okna se středo-
vým systémem těsnění a  zasklením trojsklem, které má 
lepší izolační vlastnosti. Pokud bydlíte v centru většího 
města, zvažte zasklení izolačními protihlukovými skly 
a opět raději volte plastový profil se středovým těsně-
ním, který účinněji tlumí hluk. Pokud máte okna snadno 
přístupná z chodníku, v zájmu zabazpečení si pořiďte 
plastová okna s vyšším standardem bezpečnosti - ková-
ním s prvky, které znesnadňují vypáčení křídla, a s bez-
pečnostním sklem.  A po jakých oknech je v současnosti 
největší poptávka?  Po plastových oknech s profilovým 
systémem stavební hloubky alespoň 70 mm, se středo-
vým systémem těsnění a osazením izolačním trojsklem.  

Chcete něco efektního?
Máte výhrady k  „obyčejnému“ vzhledu plastových 
oken? Jste přesvědčeni, že váš dům si zaslouží „něco 
lepšího“ než mají stovky ba tisíce domů v okolí ale máte 
zároveň obavy z  nezbytné údržby a  oprav dřevěných 
oken? Pak je na místě zvážit investici do dřevěných 
nebo plastových oken opláštěných hliníkem nebo rov-
nou do oken hliníkových.
Hliník je velmi lehký a  přitom pevný, lze jej spojovat 
nýtováním, šroubováním, rohováním či lepením. Při 
vhodné povrchové úpravě dokáže být velmi odolný 
povrchovému poškození, jakož i  všem možným pově-
trnostním vlivům. Nepřeberně rozsáhlá je šíře výběru 
barevných povrchových úprav hliníkových profilů. Hli-

níkové opláštění dodá vašim oknům moderní a efektní 
vzhled, navždy zapomenout můžete na jakékoliv natí-
rání či jiné opravy vnějšího vzhledu vašich oken. Teď už 
jde jen o to, rozhodnout se, zda dáte přednost oknům 
dřevohliníkovým, plastohliníkovým či zvolíte rovnou 
okna celohliníková.

Luxus jménem dřevohliník 
Dřevohliníková okna si zachovávají většinu výhod 
dřevěných oken, především přírodní vzhled a   stabil-
ní konstrukci, přičemž řeší jejich největší nevýhodu, 
a to nezbytnost opravy a obnovy nátěru z exterierové 
strany. Hliníkové opláštění chrání dřevěný profil před 
vlivy vnějšího prostředí a  navíc zabezpečuje dřevohli-
níkovým oknům velmi elegantní a  exkluzivní vzhled. 
Na trhu jsou dřevohliníková okna považována za luxus-
ní zboží a tomu odpovídá i jejich pořizovací cena, vět-
šinou o 30 až 50 % vyšší než cena srovnatelných dřevě-
ných nebo hliníkových oken. I u dřevohliníkových oken 
si však musíme dát pozor na pár jejich slabin. V první 
řadě je třeba se vyhnout instalaci dřevohliníkových 
oken do vlhkého prostředí, delší expozice relativní vlh-
kosti už nad 60 % je dokáže (stejně jako u dřevěných 
oken) zcela nenávratně zničit.Je třeba si také  uvědomit, 
že díky instalovanému hliníkovému opláštění sice není 
třeba venkovní nátěr dřeva nijak obnovovat, díky to-
muto opláštění je ale nijak opravit nebo obnovit ani ne-
můžeme, i kdyby to někdy v budoucnu bylo nezbytné. 
Někomu se též nemusí líbit nutnost „dublování“ rámů 
při spojování otevíravých a neotevíravých prvků. Pozor 
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je třeba si dát rovněž na konstrukce s měkkým spojením 
mezi dřevěným a hliníkovým rámem – většinou totiž ne-
udrží dlouhodobě dostatečný přítlak těsnících profiů ke 
sklu a zatékající voda pak začne dřevohliníkové okno 
zevnitř nenávratně ničit. Dřevohliníková okna jistě oce-
ní zákazníci upřednostňující přírodní vzhled dřeva a ex-
kluzivní venkovní vzhled, to vše za odpovídající cenu.

Plastohliník je levnější
Plastohliníková okna poskytují exkluzivní vzhled v pod-
statě totožný s  okny dřevohliníkovými, ale za velmi 
rozumnou cenu. Jejich základem je většinou velmi 
kvalitní plastové okno s  trojitým středovým těsněním, 
izolačním trojsklem, teplým meziskelním rámečkem 
a  samozřejmě poctivým vyztužením ocelovými pozin-
kovanými profily (laciné ošizené plastové okno přece 
nemá smysl hliníkem oplášťovat). Hliníkové opláštění 
(nejlépe s odvodněním spodem, tj. bez viditelných kry-
tek odvodňovacích kanálků) do značné míry odstraňuje 
velkou roztažnost barevných plastových oken s  teplo-
tou - hliníkové opláštění rozdíly teplot vstřebá a plas-
tové okno se pak z hlediska teplotní roztažnosti chová 
jako okno bílé, tedy s menší potřebou seřizování a větší 
životností. Plastohliníková okna jsou tou pravou volbou 
pro zákazníky, kteří ocení jejich exkluzivní venkovní 
vzhled a vynikajícím poměr cena/výkon.

Hliník pro velkookna
Hliníková okna se vyznačují velmi moderním a  subtil-
ním vzhledem hliníkových profilů při nesporně staticky 

nejstabilnější konstrukcí, díky níž se není třeba u hliní-
kových oken nijak omezovat z hlediska rozměrů jednot-
livých otvorových výplní nebo jejích sestav. Velmi tuhá 
a  pevná konstrukce hliníkových oken umožňuje vyrá-
bět okenní a  dveřní křídla opravdu velkých rozměrů, 
díky velmi malé teplotní dilatací hliníkových profilů lze 
vyrábět z jednoho kusu otvorové výplně až nepředsta-
vitelných rozměrů. Tepelná izolace u hliníkových oken 
s velmi dobře vytepleným hliníkovým rámem a izolač-
ními trojskly se dnes dokáže plně vyrovnat hodnotám 
donedávna dosažitelným jen u plastových a dřevěných 
oken a dveří. Kvalitní hliníková okna lze již dnes pořídit 
za ceny plně srovnatelně s cenami odpovídajících dře-
věných eurooken. Hliníková okna jsou rozhodně první 
volbou pro zákazniky preferující velké prosklené plo-
chy s moderním elegantním vzhledem a nepřekonatel-
nou životností.

Typy zasklení
Pro výběr zasklení jsou podstatné dvě hodnoty: koefi-
cient tepelného prostupu, který udává, jak dobře okno 
izoluje, a  celková prostupnost sluneční energie, kte-
rá udává, kolik tepla pustí sklo dovnitř. Tyto hodnoty 
velmi ovlivní i to, jak je okno směrováno ke světovým 
stranám, jeho velikost. Izolační dvojsklo tvoří dvě ta-
bule plochého skla. Prostor je vyplněn vzduchem nebo 
vzácným plynem. V  dutině mezi skly je inertní plyn 
(argon nebo krypton). Dvojsklo nemá vysoké tepelně 
izolační vlastnosti, ale pokud je okno nasměrováno na 
jihozápad, plně dostačuje (v létě lze přistínit markýzou, 
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roletou apod.). Zlepšení izolačních schopností trojskla 
se dosahuje rozdělením meziskelního prostoru na dvě 
komory, takže vznikají dvě dutiny.  Možná nejdůležitěj-
ším komponentem je izolační zasklení. Musíte vybrat 
zasklení z  hlediska termoizolačních schopností (úniku 
tepla), zvukově izolačních vlastností (okna směrem 
k  frekventovaným silnicím do průmyslových zón), pří-
padně dalších parametrů (reflexní skla, bezpečnostní 
skla různých tříd, protipožární, tónovaná, ornamentál-
ní skla). Zkrátka možností je tolik, že je třeba se poradit 
s odborníkem.

Střešní okna
Konstrukce střešních oken je nejčastěji dřevěná (až 
80%), méně často z plastu. Dřevo dobře dýchá,  nabí-
zí výborné tepelně izolační vlastnosti okenního rámu 
i okenních křídel a zároveň nízkou tepelnou roztažnost 
v důsledku zahřátí slunečními paprsky. Dřevěná střešní 
okna ale nejsou ideální do prostor s relativně vyšší vlh-
kostí (např. koupelny). V takovém případě raději volíme 
okna plastová nebo dřevěná, která jsou bezúdržbová, 
čili chráněná 3 až 5 mm silnou vrstvou polyuretanu. 
Střešní okna nabízejí standardně horní nebo spodní 
ovládání s madlem, které má v sobě integrovaný venti-
lační systém. Okno větrá, i když je zavřené a navíc může 
mít vestavěný filtr proti prachu a hmyzu. V každém pří-
padě se různé typy střešních oken liší tepelnou izolací 
a  těsněním mezi okenním křídlem a  rámem. Některá 
okna též mají bezpečné lepené sklo, samočisticí vrstvu, 
nebo vrstvu proti rosení venkovního skla, ale i  pano-
ramatický výhled, dvojí možnost ovládání a podobně. 
Střešní okna lze také dálkově ovládat, přičemž ovladač 
může kromě okna regulovat i  jeho stínění (čili ovládá 
roletu či žaluzii). Velmi praktická jsou okna se senzo-
rem deště, která se při dešti sama zavřou.

Nechcete bílá okna?
Barevná okna působí bezesporu originálním a  svěžím 
dojmem. V tomto směru jednoznačně vítezí okna dře-
věná, nabízející přirozenou krásu a strukturu dřeva. Ta 
se dá zvýraznit bezbarvými laky a zvláště pak lazurou. 
Nebo můžeme dát dřevěným rámům zcela jinou barvu 
krycím nátěrem.
U plastových oken je to s barevností horší. Je sice je mož-
né vybírat i z probarvených plastů, ale tato okna nelze 
doporučit vzhledem k špatným fyzikálním vlastnostem 
(tepelná vodivost, roztažnost vlivem tepla) probarve-
ných okenních rámů. Přijatelnou možností je dekoro-
vání bílých plastových oken z jedné nebo z obou stran 
PVC fólií. Barevné úpravy fólií umožňují napodobovat 
i dezény dřeva. Možné je také lakování plastového pro-
filu barvami na plastické hmoty, ale tato úprava není 
z hlediska životnosti vhodná jako primární povrchová 
úprava plastových oken, proto u nás není příliš rozšíře-
ná. Dominantním faktorem životnosti povrchové úpra-
vy je vystavení okna přírodním podmínkám, a to jak pro 
plastová, tak pro dřevěná okna.

Co na okna?
Zatímco ve některých zemích okna nezakrývají a z ulice 
můžete večer sledovat, co se za okny děje, u nás jsme 
zvyklí hájit si svou intimitu a okna zakrývat. Dřív k tomu 
sloužily záclony a závěsy, dnes se nabízí víc možností. 
Navíc sluníčko máme rádi, ale vedro ne. Takže zastíně-
ní oken má víc funkcí. Chrání nás proti slunci, esteticky 
povyšuje interiér a  případně šetří náklady za klimati-
zaci. Zastínění by mělo odpovídat stylu bydlení a ladit 
s vybavením místností i s vnějším vzhledem okna či fa-
sády. Slunce dokáže nepříjemně zvýšit teplotu zejména 
v pokojích orientovaných na jih a na západ. Trpí lidé 
i pokojové rostliny. Ostré světlo nvíc umí ublížít barev-
ným tónům bytového textilu, nesvědčí ani nábytku ani 
podlahám. 

Moderní rolety a žaluzie 
Vnitřní či vnější žaluzie nebo různé typy rolet nám do-
přejí nejen v době parna vítaný stín. Mezi těmito druhy 
stínicí techniky si vybíráme podle požadovaných funkcí 
a  designu, nicméně rozhodnutí nebude úplně jedno-
duché. I  mezi žaluziemi lze totiž volit od základních 
typů s ovládáním na řetízek až po vyspělejší techniku 
s elektropohonem na dálkové ovládání. Mile nás pře-
kvapí široká škála barev a materiálů.  Hliníkové žaluzie 
jsou nejrozšířenějším způsobem zastínění interiérů pro 
všechny typy oken. Výhodou nejen hliníkových žaluzií 
je jednoduché ovládání, rychlá montáž, možnost re-
gulace světla, ochrana soukromí, minimální a  snadná 
údržba a mnohostranné využití. A škála odstínů harmo-
nicky sjednotí barvy ve všech místnostech bytu.
Lamelové žaluzie jsou ideální volbou pro místnosti 
s velkou vlhkostí. Výborně se proto hodí do koupelen 
a kuchyní. Jsou odolné vůči vodě, nečistotám i teplot-
ním změnám a snadno se čistí. 
Dřevěné žaluzie se opět vracejí do našich bytů. Více-
barevné provedení dřevěných lamel s přirozenou struk-
turou dřeva lze snadno sladit s  nábytkem, podlahou 
a dalšími prvky v prostoru.
Na výběr máme dva systémy: s  kovovým nebo celo-
dřevěným nosným horním profilem. Povrch profilů je 
upraven kvalitními lazurami, které zaručují jejich stabi-
litu. Jsou odolné proti vlhku, otěru i popraskání. Proto 
lze žaluzie použít i v kuchyních a koupelnách. Žaluzie 
umožňují regulovat intenzitu a  směr přicházejícího 
světla a  nenarušují přirozenou světelnou atmosféru 
místnosti. Ovládat je lze manuálně či dálkově na elek-
trický pohon. 
Bambusové žaluzie vnášejí do prostoru klid, pohodu 
a eleganci. Bambus je neobyčejně pružný a tvrdý. Ani 
bambusové lamely nepřijímají vlhkost, hodí se na všech-
ny typy oken a do všech místností. Snadno se ovládají 
řetízkem, tyčkou, případně elektromotorem.

Vertikální žaluzie a panelové stěny
Vertikální žaluzie jsou také významným stínicím prv-
kem. Výhodou je jejich všestranné použití a  vysoká 
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schopnost regulace světla. Tento typ žaluzií elegantně 
doplní interiér a zcela nahradí záclony nebo závěsy díky 
rozmanité nabídce materiálů a barevných odstínů.S an-
tistatickou úpravou nejsou náročné na údržbu, jsou ba-
revně a tvarově stálé. Schopnost zaclonit velké plochy, 
provzdušnit prostor i jednoduchá a rychlá montáž patří 
mezi jejich hlavní přednosti. Žaluzie nabízejí i světelné 
a prostorové efekty.
Další možností zastínění představují panelové posuvné 
stěny. Panelové (japonské) posuvné stěny jsou moder-
ním řešením v zastínění oken nebo při optickém dělení 
místností. Při vybavování interiéru mohou posuvné stě-
ny elegantně a efektivně vyřešit zatemnění či zabránit 
nechtěným pohledům dovnitř. Na panely se používají 
kvalitní látky s  nadčasovými vzory a  s  jednoduchým 
ovládáním. Kolekci látek japonských posuvných stěn 
tvoří nespočet barev a dekorů, díky kterým se stěny stá-
vají elegantním i praktickým doplňkem interiérů. 

Římské rolety
Látkové rolety se dříve používaly jen jako stínicí prvek, 
dnes jsou navíc i  pěknou dekorací, což dovolují nové 
oboustranné materiály, široká paleta barev, nekonečné 
vzory a  moderní vzhled ovládacích mechanismů: řetíz-
kových, pružinových nebo elektromotorických. Navíjecí 
mechanismy dovolují rychlou a  snadnou montáž. Látka 
se navíjí na tenkostěnnou svařovanou hliníkovou trubku.
Římské rolety neboli vodorovné řasicí systémy z různých 
látek se hodí do stylových i moderních interiérů. Lze je 
použít i pro vodorovné plochy a přechodové oblouky 
mezi stěnou a stropem. Oproti klasickým roletovým sys-
témům se mohou celé ušít a boky zakončit ozdobným 
lemem. I  římské rolety mohou být jednoduché a prů-
hledné stejně jako podšívkované a bohatě zdobené.
Neomezená je možnost kombinací s dalšími typy zastí-
nění. Pro zavěšení se používají nejrůznější garnýžové 
závěsné systémy, dosahující vysokého stupně dokona-
losti i estetické hodnoty. Strukturu a design látek ne-
třeba kombinovat s  dalšími stínicími systémy. Údržba 
i výměna římských rolet je snadná.

Plisé i zatemňující látka
Plisé je poslední dobou velmi trendy. Základ tvoří látka 
se speciálními ekologickými a užitnými vlastnostmi, do-
plněná o funkční ovládací prvky. Ty umožňují, aby mělo 
zastínění libovolný tvar moderních typů oken, včetně 
zkosených, kulatých nebo obloukových. Hodí se i pro 
zastínění zimních zahrad. Mechanismus nabízí i posun 
částečného zastínění do jakékoli části okna. Podle po-
vrchové úpravy mohou být poloprůhledné, nehořlavé 
i zatemňující, filtrující ultrafialové paprsky UVA a UVB, 
světlo rozptylující a také dokonale tepelně izolující. 

Další možností jsou látkové rolety. U  látkových systé-
mů lze více popustit uzdu fantazii a vybírat ze široké-
ho spektra nabízených látek různých barev, materiálů, 
vzorů a  potisků. Potřebujeme-li třeba místnost zcela 

zatemnit, můžeme zvolit látky s  plně zatemňujícím 
účinkem, nehořlavé i  s  obsahem skelného vlákna pro 
alergiky.

Dřevo a dřevěné tkaniny
K  luxusním trendům posledních let patří interiéro-
vé dřevěné horizontální žaluzie. Vedle tropických dře-
vin se vyrábějí také z  lipového dřeva a dalších druhů, 
podle toho se také odvíjí jejich cena.Výrobci upravují 
dřevo na různé odstíny, takže není problém sladit jeho 
barvu s  ostatním nábytkem či podlahou v  místností.
Vedle horizontálních dřevěných žaluzií si můžete po-
řídit rovněž vertikální žaluzie z dřevěných tkanin, tedy 
z poněkud tenčího materiálu.

Vnější žaluzie
Venkovní žaluzie patří k  nejefektivnějšímu venkov-
nímu stínění, které zabrání prosvitu až 80 % slu-
nečních paprsků. Působí jako moderní architekto-
nický prvek u  rodinných domů, ale i  při stavbách 
komerčních budov. Díky bohaté paletě barev mů-
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žeme kreativně utvářet vzhled fasády. Díky širokým 
lamelám, které se dají z  interiéru nastavit v  libovol-
ném úhlu, je možné zamezit zvědavým pohledům 
zvenku, ale současně dovolují volný výhled zevnitř. 
Venkovní žaluzie mohou být ovládány ručně nebo za 
pomoci motorku. Pokud hledáte skutečně komfortní 
ovládání, doporučujeme doplňky a příslušenství, které 
uživateli nabídnou snadnou a okamžitou obsluhu z po-
hodlí svého domova. Například pokud intenzita sluneč-
ního svitu překročí nastavenou mezní hodnotu, ven-
kovní žaluzie se spustí dolů. Když slunce přestane svítit, 
žaluzie se vytáhnou. Díky doplňkům dokáže venkovní 
žaluzie reagovat také na kritické povětrnostní podmín-
ky a ochránit tak své funkce před nežádoucím poškoze-
ním. Žaluzie bude automaticky vytažena do bezpečné 
polohy, ve které zůstane zablokována po celou dobu, 
kdy nebezpečná situace trvá. Venkovní žaluzie mají 
vedle termoregulačního efektu také ochrannou funkci 
před nezvaným hmyzem, ale i  zloději. Účinně rovněž 
snižují hladinu hluku.

Screenové rolety
Další možností venkovního stínění jsou screenové ro-
lety. Ty zajišťují průhlednost do exteriéru, ale zároveň 
zaručují efektivní optickou barieru proti světlu vnika-
jícímu do místnosti a  pomáhají udržet stálou teplotu 
v místnostech. V porovnání s venkovními žaluziemi, je-
jichž lamely lze naklápět, roletu můžete pouze vytaho-
vat a  stahovat, v  regulaci intenzity světla tak nemáte 
tolik možností.
Proč jsou venkovní screenové rolety účinnější než kla-
sické vnitřní žaluzie? Důvod je jednoduchý – screeno-
vé rolety zachytí sluneční paprsky ještě než dopadnou 
na okenní sklo. Díky tomu tak nedochází k ohřátí okna 
a k druhotnému sálání tepla do interiéru. Látka, ze kte-
ré je roleta vyrobena, je tkána ze skelných vláken, která 
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Text: Eva Houserová, 
foto: Shutterstock.com



Také jste právě dostavěli dům  a přemýšlíte, jak upravit okolí? Honí se vám hlavou nápad na 
zámkovou dlažbu, kterou mají všichni okolo, ale vlastně je vám líto, že se nebudete koukat do 
zeleně? Váháte, co by pro vás bylo nejlepší? Co takhle zkusit zatravňovací rohože?

Možná si říkáte, co to vlastně je PLASTIparking®. Jakási umělá tráva? Nebo snad rohož s trá-
vou? Ani jedna odpověď není správná. Laicky řečeno, jedná se vlastně o  výztuhu stávajícího 
trávníku tak, aby vydržel i velkou zátěž a netvořila se vychozená a holá místa…  Rohož chrání 
rostlinky trávníku před zašlapáním a tím jejich uhynutí. Mikroklima, které pod rohoží vzniká, 
trávníku velmi svědčí, takže je svěžejší a zdravější. A co je nejlepší, můžeme ji aplikovat, jak na 
plochy, které jsou ještě holé na novostavbě, tak i na plochy, kde již tráva roste. Dovozce posky-
tuje odborné poradenství ke vhodnosti instalace na konkrétní místo.

Jak na to?
Instalace je jednoduchá. V případě, že rohož PLASTIparking® instalujeme ne místo, kde už trá-
va roste, nejprve ji posekáme. Po posekání trávy rozbalíme roli a připevníme ji na povrch pomocí 
kovových U-svorek nebo plastových kolíků. Tím, jak trávník proroste otvory ve speciálním tvaru 
rohože, vytvoří silný, zpevněný povrch. Rohož PLASTIparking® po řádném prorostení trávou 
zcela zmizí. Rohože lze nainstalovat podle potřeby na nově upravené prostory a následně ne-
chat po zasetí trávou prorůst. Podmínkou předpokládaných vlastností je, aby nově instalovaná 
rohož byla ponechána bez použití, dokud tráva zcela neproroste přes mřížkové otvory - ob-
vykle po několika týdnech během vegetačního období, o něco déle mimo vegetační období. 
Pokud je plocha silně zatížena bez travního prorostení okamžitě, může být omezena účinnost 
produktu.
Rohož PLASTIparking® můžeme instalovat před, během i po ukončení vegetačního období, 
tedy v předjaří, na jaře, během léta, podzimu a před zimou. Tráva nad rohoží může být běžně 
sekána. 
Rohož PLASTIparking® dělíme do kategorií podle předpokládaného použití. Samozřejmě, po-
kud chcete zpevnit plochu, po které budete jen chodit, potřebujete jinou sílu rohože než na 
cestě, po které bude jezdit nákladní automobil – ale i ten rohože zvládnou.
A co je nejlepší zprávou?  Že kvalitní rohože PLASTIparking® vás přežijí – mají totiž životnost 
až sto let!   

Vlastnosti PLASTIparking®: 
• Vysoká úroveň výztuže dovoluje užitné zatížení až do váhy velkého osobního vozidla, tedy 

i dodávek a menších nákladních vozidel. 
• Ideální pro trvalé nebo dočasné použití (snadná montáž i demontáž)
• Rychlá a  efektivní stavba Z  hlediska nákladů v  porovnání s  instalací plastové 

zatravňovací dlažby
• Žádné výkopové práce nebo náročné odstraňování zeminy pouze to co je nezbytně nutné
• Až o 97% lepší odolnost proti prokluzu oproti na standardním travním dlaždicím
• Rohož lze kdykoliv demontovat a použít jinde.

JE VÍC NEŽ
ZELEŇZELEŇ POSTAVTE SI EKOLOGICKÉ PARKOVIŠTĚ, 

www.plastiparking.cz

GLOBAL ENTERPRISES LTD, spol. s r.o., Razov 607, 763 12 Vizovice
e-mail: global@global-vizovice.cz, tel. +420773444890

Není třeba stavební 
povolení, neplatíte daň 

ze zastavěné plochy
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Novou sekačku na trávu si člověk nepořizuje každý rok. Proto byste si měli 
před nákupem dobře rozmyslet, který model bude odpovídat vašim potře-

bám.

JAKÁ SEKAČKA 
BUDE IDEÁLNÍ?
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Na malé a  rovné plochy s  rozlohou do 800 m2 posta-
čí elektrická sekačka s nižším výkonem. Převážná část 
těchto zařízení je vybavená malým sběrným košem, 
který je třeba častěji vynášet. Tuto nevýhodu však kom-
penzuje jednoduchá manipulace a  lehká konstrukce. 

Na větší plochy si pořiďte sekačku s  větším výkonem. 
Při rozlehlejším trávníku – nad 1 300 m2 – vás začne 
omezovat délka kabelu i výkon zařízení, proto se musí-
te poohlédnout po motorové sekačce. U extrémně vel-
kých ploch uvažujte o koupi „rideru“ nebo traktorové 
sekačky.
Také členitost pozemku je důležitým kritériem při vý-
běru sekačky. Máte-li zahradu plnou nerovností a klika-
tých překážek, třeba záhonů, zvolte si ze široké nabídky 
motorových sekaček. Neomezuje vás přívod elektrické 
energie a  předejdete i  problémům s  elektrickým ka-
belem, který se může snadno zamotat a  z  pohodlné-
ho sekání se tak stane stresující činnost. Při větší ploše 
a pravidelném tvaru však můžete používat i elektrickou 
sekačku.
Chcete-li trávník obohatit o  důležité látky, vyberte si 
sekačku s  recyklérem. Předejdete tím častému hnoje-
ní a vrátíte živiny do půdy. Sekačky s  recyklérem jsou 
většinou motorové a mají dvojité ostří, díky tomu trávu 
nejen odříznou, ale posekají ji na malé kousky, které 
padají zpět do trávníku, kde se rozloží a  slouží jako 
hnojivo.

Benzínová, nebo elektrická?
Proč jsou elektrické sekačky na trávu tak oblíbené? 

Ve srovnání s  benzínovými sekačkami nebo zahrad-
ními traktory jsou lehké, tiché, ekologické, snadno se 
ovládají a  nemusíte je startovat lankem. Nevýhodou 
je, v porovnání s benzínovými sekačkami, jejich menší 
výkon. Elektrické sekačky jsou také nepraktické na vel-

kých zahradách, kde roste hodně stromů, keřů a květin 
hlavně proto, že musíte neustále zápasit s kabelem.
Pokud není travnatá plocha, již se chystáte sekat, příliš 
členitá nebo rozlehlá, vystačíte si s kvalitní elektrickou 
sekačkou. I když budete při práci neustále „připoutáni“ 
k přívodnímu elektrickému kabelu, sekačka je v porov-
nání s benzínovou tišší a především lehčí, takže se vám 
s ní bude dobře manipulovat. K nesporným výhodám 
elektrických strojů patří také fakt, že nevyžadují (kro-
mě základního čištění od posekané trávy) prakticky 
žádný servis.
Zahrádkářům, kteří mají velký pozemek, případně je 
zasazen ve složitějším terénu, přijde vhod spíše sekačka 
benzínová. Jednak nemusíte neustále hlídat přívodní 
kabel, jednak bývají tyto přístroje výkonnější než elek-
trické. Nevýhodou může být vyšší hmotnost sekačky, 
nicméně ta je vyvážena pojezdem – při sekání trávy ne-
musíte vynakládat prakticky žádnou sílu, sekačka s po-
jezdem se díky vlastnímu pohonu po trávě pohybuje 
prakticky sama. U benzínových sekaček počítejte také 
s vyšší pořizovací cenou a hlučností.

U  benzínových sekaček si můžete vybrat, zda zvolíte 
bubnovou, nebo rotační. Jestliže budete sekat i  vel-
mi vysokou trávu ve složitém terénu, vyplatí se zvolit 
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bubnovou. Nicméně pro většinu „běžných zahrádká-
řů“ bude dostačující benzínová rotační sekačka s  po-
jezdem. Při nákupu sekačky se také zaměřte na výkon 
motoru přístroje (pohybuje se od 3 do 6 HP) či šíři zá-
běru (na trhu najdete sekačky se záběrem od 30 do 45 
cm). Tyto vlastnosti se odvíjejí od velikosti a náročnosti 
pozemku, který se chystáte sekat. U sekačky pak jistě 
oceníte možnost regulovat výšku sečení nebo pojezdo-
vé rychlosti. Všímejte si i velikosti koleček a objemu či 
materiálu sběrného koše.

Když seče struna
Především pokud je vaše zahrada osázena stromy či 
keři, je na ní spousta špatně přístupných zákoutí, pří-
padně pokud máte zatravněný pozemek až k  domu, 
vyplatí se investovat do strunové sekačky. Také tyto 
přístroje se dají dělit podle způsobu napájení, a to na 
elektrické, benzínové a s akumulátorem.
Elektrické strunové sekačky patří k  nejoblíbenějším – 
jsou lehké, ve srovnání s  benzínovými méně hlučné, 
poměrně levné, a  navíc nevyžadují speciální údržbu. 
Nevýhodou může být nižší výkon a také skutečnost, že 
musíte být vždy v dosahu elektrické zásuvky, což může 
být v některých koutech zahrady problém.

Strunová aku sekačka na trávu se osvědčí především při 
úpravě menších ploch, které jsou však mimo dosah zá-
suvky. Na jedno nabití vydrží přibližně 30 až 45 minut 
a  výkonem se přibližují přístrojům elektrickým. Nevý-
hodou aku strunové sekačky může být fakt, že je nutné 
ji před každým použitím nabít (není tedy připravena 
k  okamžitému použití), nicméně v  těžko přístupném 
terénu ji oceníte.
Benzínová strunová sekačka je vhodná pro sekání vět-
ších ploch a poradí si díky vysokému výkonu také s od-
rostlou trávou. Navíc nemusíte řešit ani přívodní kabel, 
ani nabíjení. Nicméně počítejte s vyšší hlučností sekač-
ky a  také vyšší hmotností či pořizovací cenou. Někte-
ré modely těchto strunových sekaček se prodávají i se 
speciálním nástavcem, díky kterému strunovou sekačku 
proměníte v benzínový křovinořez.
Jak u  elektrické travní sekačky, tak u  benzínové, aku 
nebo robotické sekačky je podstatná šířka jejího zábě-
ru a také velikost plochy, kterou bude sekat. Čím větší 
má sekačka záběr a seká tak širší pásy, tím kratší dobu 
sekáním trávy strávíte. Sekačky s  větší šířkou záběru 
mají zpravidla i velké záchytné koše nebo silnější moto-
ry. Když má sekačka navíc mulčovací soupravu, ušetříte 
času a sil ještě víc. Posekaná tráva se v uzavřeném pro-
storu výhozu rozseká na ještě menší kousky a odvede 
se na trávník jako organické hnojivo. Takže sekáte a zá-
roveň i hnojíte.

Nechte to na robotovi
Pokud považujete sekání trávy za otravnou činnost, 
která vám ujrajuje drahocenný volný čas, můžete si po-
řídit sekačku robotickou, která poseká za vás. A  díky 

zabudované mulčovací funkci vám odpadne i  starost 
o posekaný materiál. Stačí ohraničit trávník vymezova-
cím kabelem, nastavit program, zapnout a jít hrát tře-
ba badminton. Robotické sekačky se obejdou bez ben-
zínu, oleje a  zplodin a  díky tichému provozu uslyšíte 
i trávu růst. 

8 rad pro výběr sekačky
1.Velká, nebo malá?
Krásné velké (a logicky dražší) samochodné sekačky vy-
bavené mnoha funkcemi a se záběrem přes 50 cm jsou 
úžasné, ale možná je nevyužijete a budou vás spíše ob-
těžovat. Jsou totiž těžké a patří na velké plochy, kde se 
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nebudete muset vyhýbat překážkám. Pokud máte za-
hradu kolem 500 metrů čtverečních s mnoha záhonky 
a dalšími detaily, volte raději menší a podstatně lehčí 
model, klidně se šířkou záběru třeba 46 cm.

2. Je třeba pojezd?
Pojezd je báječná věc, ale lehce vám zdraží stroj a při-
dává mu něco málo na váze. Nicméně pokud nebudete 
sekat jen pidipozemeček, dnes už se vyplatí ho mít, pro-
tože výrazně usnadňuje práci.
Ono je to poznat i na záběru: pro úplně malé pozem-
ky bývá jen něco málo přes 40 cm a sekačky bývají bez 
pojezdu.

3. Výkon motoru
Pozor, aby nebyla sekačka naddimenzovaná po stránce 
šířky záběru, ale s malým motůrkem. Velice zjednodu-
šeně lze říct, že pro nejmenší zahrady si vystačíte s mo-
torem o výkonu 4 HP, pro střední stačí 5 HP. Pro velké 
zahrady nad 1 500 m² chtějte stroj o výkonu 6 HP.

4. Jaké šasi?
Pro české sekání je typické, že se nestíhá vícekrát týd-
ně, na chalupě i méně než po týdnu. Proto je důležité 
vysoké šasi. Při koupi si kontrolujte velikost výletového 
otvoru, aby sekačka dobře sbírala do koše. Všimněte si, 
že například u  amerických strojů bývá šasi podstatně 
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nižší. Suchou trávu budou sbírat také dobře, ale když 
vjedou do složitějších podmínek, mohou mít problémy.

5. Kolik v jednom je potřeba?
Ve skutečnosti jde o to, jakým způsobem potřebujete 
se sekačkou pracovat. Každopádně kombinaci funkcí 

na těchto sekačkách využijete a  oceníte. Existuje ně-
kolik scénářů. Základním je sběr do koše, to má každá 
sekačka. Boční výhoz mívaly dříve jednodušší stroje, ale 
předpokládá se, že trávu pak budete sbírat hráběmi. Je 
to také způsob, nicméně trochu zdlouhavý.

6.Mulčování
Sundáte koš, do výletového otvoru vložíte záslepku 
a  necháte nůž rozdrtit konečky trávy a  vpravit mezi 
stébla trávy. Mulčování se stalo před několika lety mezi 
výrobci sekaček módou, ale mělo by se praktikovat 
s rozmyslem. Správně byste měli před akcí vyměnit nůž 
za speciální mulčovací.

Kratičké stonky trávy se dostanou do porostu, rozpad-
nou se, pohnojí trávu a  udrží vlhkost. Avšak když je 
onoho porostu moc, začnou se tvořit mechy, překyselu-
je se půda. Proto se doporučuje mulčování spíše v suš-
ších měsících a  rozhodně střídat se sbíráním. Jiná věc 
je, když rezignujete na okrasný trávníček a rozhodnete 
se sekat rychle a úsporně. Na nějakou tu nedokonalost 
nehledíte a sousedy rozhodně nezvete proto, abyste se 
bavili o ošetřování trávy. Trávník budete mít posekaný 
v  kvalitě jako ve veřejném udržovaném sadu, kde se 
také nesbírá.

7. Plastový, nebo látkový sběrný koš?
Názory se liší, móda se mění. Před deseti lety byly téměř 
všechny koše plastové, v poslední době naopak látko-
vé. Jeden názor tvrdí, že látkový koš umožňuje dobré 
proudění vzduchu, takže se dobře plní posekanou trá-
vou. Další názor tvrdí, že se látkový koš v provozu rych-
leji zanese a je těžké se drobných vláken trávy zbavit. 
Na rozdíl od plastového, který vyčistíte tlakovou vodou.
Dnes se koše často kombinují. Látková část usnadní 
proudění vzduchu a horní plastová část usměrní vzduch 
tak, aby tráva nalétávala až do zadní části koše a pěkně 
ho plnila.

8. Servis je nudný, ale nutný
Benzinová sekačka vyžaduje pravidelný servis. Dodržuj-
te několik zásad. Nejprve po prvních několika hodinách 
podle návodu vyměňte olej. Tento krok se opravdu do-
poručuje dodržet. Z výroby mohly na součástech moto-
ru zbýt otřepy a ty by po zajetí mohly zůstávat ve vaně 
s  olejem. Zbytečně byste si ničili motor. Pak vyměňte 
olej jednou ročně. To zvládnete buď sami, nebo to za 
vás udělají v  servisu. Několikrát za sezonu je potřeba 
také zkontrolovat vzduchový filtr, jde o to, aby motor 
pracoval s optimálně namíchanou směsí vzduchu a ben-
zinu a neztrácel výkon. To oceníte hlavně v obtížnějším 
terénu. Pravidelně kontrolujte naostření nože, abyste 
trávu sekali a ne jen trhali. Projeví se to v celkové kulti-
vovanosti chodu sekačky.

Po sekání očistěte špachtlí vnitřní prostor šasi, aby se 
vlhká tráva na podvozku neusazovala. Když se na to vy-
kašlete, porušíte hladké proudění vzduchu v šasi a trá-
va se bude hůře sbírat. Ale pozor na extrémy. Svého 
času existovaly dokonce sekačky, na které bylo možné 
připojit zahradní hadici a vnitřek se vystříkal proudem 
vody. Dnes už jsou servismani opatrnější a  zjistili dů-
sledky přehnaného čištění třeba wapkou. Tlaková voda 
se totiž dostane do všech koutů včetně uložení koleček 
a šasi celkově více koroduje. Pár korun to sice stojí, ale 
určitě se to vyplatí. V servisu vám vyčistí a seřídí motor, 
lanovody či pojezd, případně nabrousí nůž. Takže po 
sezoně nastartujete a můžete znovu vyjet.

Text: Eva Houserová, 
foto: Shutterstock.com



INZERCE

REPASE AKU-BATERIÍ
provádíme výměnou všech článků
v původním pouzdře

Repasujeme a renovujeme baterie pro:
• vrtačky, šroubováky, nůžky, pily, brusky a nářadí vůbec
• sekačky, elektrokola, skútry a koloběžky
• vysavače, holící strojky, měřící a medicinskou techniku apod.

Hlavními výhodami repase jsou:
• obnovení funkce a zvýšení výkonu stroje
• odstranění samovybíjení baterie
• úspora oproti koupi nové baterie / stroje

Informace a dotazy Vám rádi zodpoví pracovníci společnosti
Jan Melichar - BATERIE, Pod strašnickou vinicí 3a, 100 00 Praha 10, tel.: 222 767 640.
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K letní idylce, která se blíží, patří nejen nádherně rozkvetlá za-
hrada, grilování či společenské venkovní party, ale i  koupání 

v zahradním bazénu. Také si ho hodlíte pořídit?

KUPUJEME 

BAZÉN
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Rozhodující je místo. Umístění venkovního bazénu by 
mělo umožnit co nejdelší oslunění jak bazénu, tak pro-
storu pro posezení nebo ležení koupajících se osob. Ba-
zén by měl být v intimní poloze vůči ostatním sousedům 
a nezakrývaný bazén by měl být dostatečně vzdálen od 
zdrojů znečistění. Při umístění je nutné počítat nejen 
s  potřebnou plochou pod bazénem, ale i  dostatkem 
místa okolo, aby přístup k němu a údržba byli snadné. 
Důležité je také myslete nad rostlinami a stromy v oko-

lí. Padající květy, plody a  listí přidělají víc práce. Nad 
bazénem i  pod ním by nemělo vést žádné elektrické 
vedení. 
Velikost a tvar
Rozhodující kriterium pro návrh bazénu je jeho ve-
likost. Rozměry bazénu mají největší vliv na všechny 
ostatní ukazatele včetně investičních a provozních ná-
kladů. Pro plavání by neměl mít menší rozměry než 6 x 
2,5 m a hloubku min. 1,20 m. Doporučuje se ovšem mít 
bazén o trochu větší – jeho velikost bude samozřejmě 
omezena investičními a provozními náklady. Nejmenší 
délka neumožňuje volné plavání, proto se tyto bazé-
ny vybavují zařízením na plavání proti proudu, které 
proti plavci vypouští provzdušněný proud vody. Bazén 
nemusí být vždy obdélníkový – nepravidelný tvar však 
omezuje možnost zakrývání hladiny a  tím se zvyšují 
jeho provozní náklady. Samozřejmě že někomu postačí 
jen malý bazének na cachtání dětí a osvěžení pro do-
spěláky.

Nafukovací bazény
Nejjednodušším řešením  pro horké letní dny jsou na-
fukovací bazény. Jsou  levné, jejich  instalace je velmi 
snadná  a  provoz není nijak ekonomicky náročný. Ce-
nově se pohybují od několika stovek za malé bazénky 
pro děti, do několika tisíc za větší bazény. Menší objem 

vody v takovém bazénu se samozřejmě projeví na nižší 
spotřebě vody. Oproti zapuštěným bazénům mají tu vý-
hodu, že se dají přemístit. Takový bazén je vhodný spíše 
na osvěžení, na pořádné plavání to není. Nafukovací 
bazén v každém případě musíte na zimu uklidit ze za-
hrady, aby ho mráz nepoškodil.

Nad nebo pod zem?
Pokud toužíte po skutečném a  trvalém bazénu, máte 

dvě možnosti: pořídit si bazén 
nadzemní nebo zapuštěný. Nad-
zemní bazén je ideální pro případ, 
kdy  nechceme řešit  velké terénní 
úpravy v  zahradě. Finančně jsou 
dobře dostupné a na výběr je mno-
ho různých variant a provedení, ať 
už jde o  bazény s  kovovou kon-
strukcí, s ocelovými stěnami nebo 
samonosné PVC bazény.  Zapuště-
né bazény jsou nejen větší finanční 
investicí, ale jsou také náročnější 
na zásahy do zahrady a samotnou 
stavbu. Problém může nastat i  se 
stavebním povolením, které je 
předem potřeba vyřídit. Na dru-
hou stranu nespornou výhodou 
zapuštěného bazénu je odolnost 
a  životnost, bez poškození vydr-
ží na zahradě i několik desetiletí. 
Navíc  tyto typy bazénů vypadají 
v zahradě lépe, protože nepřekáží 

ve výhledu. A to hlavní: koupání v nich je komfortnější 
se snadným vstupem do vody.

Plast, laminát nebo nerez?
Plastové bazény pohybují v desítkách tisíc. Sloužit vám 
budou 10–15 let. Podobně jako fóliové bazény jsou 
ty plastové svařované z několika kusů. Pokud jste ku-
til nebo řemeslník, asi máte vyzkoušené, že právě ve 
svarech se většinou objeví první trhliny.Určitě si dejte 
pozor na tloušťku stěn – 5 mm silné desky toho logicky 
vydrží méně než 10 mm. Plast je hodně citlivý na vnější 
vlivy a snadno se při extrémních teplotách začne kroutit 
nebo po několika letech na povrchu zhrubne.
Sklolaminátové bazény  nebo  keramické bazény mají 
stejnou nebo podobnou technologii výroby. Na povr-
chu je vždycky laminát. Cena laminátových bazénů už 
je vyšší než u plastových, zato ale vydrží třeba 40 let.
Laminátové bazény nemají žádné spoje. Vyrábí se z jed-
noho kusu na speciálních formách. I díky tomu mají tak 
dlouhou životnost. Někdy mají bazény navíc vrstvu stří-
kané tepelné izolace, které drží teplejší vodu a přímo 
ve skořepině mají zabudované schůdky nebo odpočin-
kové lavice. 
Nerezové bazény leží na opačném konci spektra z hle-
diska kvality. Nerezový bazén vám bude sloužit třeba 
60 let. Tomu odpovídá i cena. Zvlášť pokud chcete mít 
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v bazénu slanou vodu, budete potřebovat speciální che-
mickou nerez, aby ji sůl nenarušila. Ve výsledku tak ne-
rezový bazén může vyjít i na pár set tisíc. Pro správnou 
volbu nejen velikosti, tvaru, ale i konstrukčního řešení 
je vhodné oslovit bazénového specialistu.

Kontejnerový bazén
V souladu s novým celosvětovým trendem kontejnero-
vého bydlení, kdy se domy staví z obrovských přeprav-
ních kontejnerů,  se zrodil i nápad využít takový lodní 
kontejner jako bazén. Pro tuto variantu 
hraje například krátká doba prací kolem 
realizace, připravení bazénu k používání 
je garantováno v řádu minut. Standard-
ní kontejner vám sám o sobě poskytne 
prostor pro plavání zhruba 6x2,5 metru 
a hloubku více než 2 metry. Dá se sehnat 
už od 30 tisíc Kč. Potom do něj jen na-
táhnete bazénovou fólii, seženete si vý-
konnou filtraci a napustíte vodu. Pokud 
navíc chcete, aby bazén k něčemu vypa-
dal, nejspíš ho budete chtít zapustit do 
země nebo ho aspoň pěkně natřít či ob-
ložit moderními dřevěnými obklady.  Na 
trhu jsou ale i firmy, které dodávají kon-
tejnerové bazény s  integrovanými trys-
kovými čerpadly pro vodní vířivku, stej-

ně jako s integrovaným ohřívačem, takže si můžete užít 
teplou vodu i během nejchladnějších dnů. K dispozici 
je také vestavěné vícebarevné LED osvětlení s 180stup-
ňovým světlem pro pokrytí celého bazénu. Všechny tři 
systémy (čerpadla, ohřívač a světla) lze snadno ovládat 
ze smartphonu pomocí aplikace.

Chytrý bazén
Na vrcholu bazénové hierarchie stojí bezesporu bazén 
inteligentní, který má celou řadu užitečných funkcí. 
Umí například kontrolovat kvalitu a teplotu vody. Jako 
doplněk k němu poslouží automaticky ovládané rolo-
vací zastřešení nebo ekonomický solární ohřev. Centrál-
ní systém vám umožní sledovat veškeré dění kolem ba-
zénu online. Kontroluje kvalitu vody a upozorní třeba 
i na pád osoby nebo předmětu do bazénu – tuto funkci 
oceníte nejen v případě, že máte malé děti. Inteligent-
ní bazén navíc spolupracuje s funkcí inteligentní alarm, 
která se po probuzení bazénu z klidového režimu může 
rovněž aktivovat. Dodavatelé bazénů nabízejí své vlast-
ní vyvinuté aplikace, které umožňují ovládat celý sys-
tém. Proto se při stavbě nového ptejte, jestli budou 
součástí. 

Jak bazén vybavit
Máte vybráno? Pak ještě popřemýšlejte o  potřebném 
vybavení jako je filtrace, která je velmi důležitá pro 
následnou údržbu vody.   Nejpoužívanější je filtrace 
písková, při níž voda prochází přes pískovou náplň. 
Zbývá zvolit povrch kolem bazénu, vybrat si z mnoha 
druhů schůdků, oplocení, zábradlí a skluzavek a pokud 
jste ještě nevyčerpali rozpočet, rozhodně si nechte zří-
dit protiproud, který se dá regulovat a  je vhodný pro 
relaxační i  kondiční plavání   Za zvážení stojí také za-
střešení venkovního bazénu. Máte-li menší děti, má to 
velký význam i z bezpečnostního hlediska. Zároveň ale 
zastřešení ušetří za ohřev vody, prodlouží letní sezónu 
a bazén je díky němu méně náročný na údržbu.

Text: Eva Houserová, 
foto: Shutterstock.com
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Nesmrtelné stavby a ploty z akátového dřeva

Akát svými vlastnostmi překonává většinu u nás dostupných dřevin.
Není třeba jej impregnovat a má až 10x delší životnost než jehličnaté dřevo. 

Nabízíme nejkvalitnější ručně štípaný, řezaný, odkorněný
i frézovaný akátový materiál se 100% garancí původu

Díky jeho vysoké životnosti, je ideální na stavby pergol, laveček, 
estetických prvků, oplocení i ohrad (snese rázy zatloukače) 

   Záruka 5 let
životnost až 50 let



BETON V ZAHRADĚ NESTÁRNE. BETON V ZAHRADĚ NESTÁRNE. 

JE ODOLNÝ A NADČASOVÝJE ODOLNÝ A NADČASOVÝ

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

zeně s okolím. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Víte, že… Spojení zahrady a betonu dalo vzniknout železovému betonu? Tento vynález je 
připisován francouzskému zahradníkovi Josefu Monierovi, který získal roku 1867 patent na 
výrobu betonových květináčů a menších vodních nádrží vyzftužených železnými sítěmi. 

www.prefa.cz
www.betoneshop.cz
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POTĚŠENÍ Z LETNÍ 
ZAHRADY
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INZERCE

Budiž pochváleno léto, horké i bouřkové, něžně romantické i mladist-
vě rozdivočelé, dlouhé dny a teplé večery, čas dovolených, lenošivého 
odpočívání i objevování nových perspektiv. Květy a plody překotně 
bují a zahradník se těší z výsledků své jarní práce, jako by on i příroda 
chtěli společně prožít co nejintenzivněji tyto magické měsíce plné ba-

rev, úrody a sklizní.
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Slunce, voda a úrodná půda dávají denně rašit novým 
výhonkům, okrasná zahrada se skví v  plné nádheře 
a  užitková přináší sklizeň listové i  kořenové zeleniny, 
bylinek, jahod, třešní, višní a  později letních jablek 
a slív. Zahradník by si chtěl užít té krásy a pokochat se 
na ni pohledem, jenže z každého koutu na něj vystrku-
je růžky práce. Trávník je třeba pravidelně sekat, záho-
ny zbavovat plevele, kvetoucí rostliny udržovat pěkné, 
sklízet a na prázdných záhonech honem ještě něco vysít 
nebo vysadit, aby se úroda protáhla do podzimu. Ani ti 
tři přírodní pomocníci nám nedají nic zadarmo. Sluneč-
ní paprsky neovlivníme, ale kvalita půdy a zalévání je 
v našich rukou.

Úrodná půda
Málokdo má to štěstí, že vlastní pozemek s od začátku 
úrodnou zeminou. Při zakládání zahrady je třeba větši-
nou notně zapracovat na její kultivaci, ale ani později 
ji nemůžeme do nekonečna jen využívat. Přihnojování 
patří ke koloběhu ročních zahradnických prací. Jak ale 
vůbec zjistit úrodnost půdy a odhadnout, čemu se na 
naší zahradě bude dařit a co vůbec nemá smysl sázet?
Důležitou charakteristikou půdy je její chemická reak-
ce s hodnotou označovanou pH. Zjednodušeně řečeno 
vyjadřuje množství vápníku, nejvíce ve formě uhličita-
nu vápenatého, obsaženého v  půdě. Zda máte půdu 
kyselou, neutrální nebo zásaditou - alkalickou, zjistíte 
snadno pomocí testéru, který dostanete v prodejnách 
zahradnických potřeb. Existují i pH metry digitální, kte-
ré prostě zapíchnete do země a ony vám ukážou hod-
notu pH, jejich přesnost ale není vysoká, hodí se spíše 
ke kontrolování hodnoty pH na záhonech s rostlinami, 
když se chcete ujistit, zda je třeba vápnit či přihnojo-
vat. Jak je to s hodnotami pH? Čím nižší pH, tím vyšší 
kyselost. Do pH 5 je půda označována za kyselou, pH 
5,1 – 5,5 znamená půdu slabě kyselou, pH 5,6 – 7,2 ide-
ální půdu neutrální, pH 7,3 – 7,7 už je reakce zásaditá, 
alkalická, vše přes pH 7,7 je silně alkalické. Oba extré-
my – tedy vysoká kyselost pH měně než 4,4 a  vysoká 
zásaditost pH více než 7,7 jsou pro pěstování jakýchko-
liv rostlin nevhodné, půdu je nutné upravovat. Zvýšení 
zásadité reakce dosáhneme vápněním, naopak pokud 
potřebujete půdu přikyselit, je třeba přidávat rašelinu 
a kompost obsahující hodně látek z rozloženého jehličí. 
Kyselost lze zvýšit i hnojením síranem amonným.
Smiřte se s tím, že se vám nikdy nepodaří změnit půd-
ní reakci v celé ploše zahrady trvale, tento faktor totiž 
ovlivňují podloží, klimatické podmínky i množství spod-
ní vláhy. Pokud tedy máte zahradu s alkalickou zemi-
nou a chcete na ní pěstovat třeba azalky, rododendro-
ny, vřesy nebo borůvky – tedy rostliny, které potřebují 
ke zdárnému prospěchu kyselou půdu, jedinou mož-
ností je připravit každé rostlině velkou jámu, tu vylo-
žit nepropustnou fólií a naplnit zeminou se správnou 
reakcí. Je to tak trochu jako pěstovat rostlinu v květi-
náči – budete muset zeminu u  každé rostliny pečlivě 
ošetřovat a doplňovat. Alkalizace půdy vyhovuje zase 

některým bylinkám nebo košťálové zelenině – tady je 
ovšem ošetření jednodušší, protože ve většině případů 
jde o jednoleté až dvouleté druhy, kterým snadno upra-
víte na sezónu půdu přivápněním.
Dalším faktorem ovlivňujícím úrodnost půdy je její zr-
nitost. Na ní totiž závisí propustnost, zadržování vody, 
možnost dobrého rozrůstání kořenového systému rost-
lin. Rozlišujeme půdy lehké, středně těžké a těžké. Leh-
ké půdy obsahují až 80 procent hrubých částic písku 
a štěrku. Jsou dobře propustné, dobře se do nich seje 
i sází, ale špatně zadržují vláhu, rychle vysychají a pře-
hřívají se. Bude se na nich dobře dařit zelenině, třeš-
ním, višním a broskvoním, ale je třeba do nich pravidel-

ně dodávat humus a v době sucha intenzivně zalévat. 
Tyto půdy s vysokou propustností se budou v okrasné 
zahradě líbit suchomilným klečím a nejrůznějším mra-
zuvzdorným importům ze subtropických horských krajů 
– zaručují totiž, že ani při jarním tání nedojde k pře-
mokření a uhnívání kořenů.
Ideální půdou pro většinu rostlin je středně těžká půda, 
tedy ta, v níž je asi polovina hlinitých částic, málo písku 
a jílu. Má ideální propustnost, takže dobře udržuje vlá-
hu a také si drží stálou teplotu. V našich podmínkách 
mohou být tyto půdy jak zásadité, tak kyselé, tedy s vel-
kým množstvím rašeliny a rozloženého jehličí – záleží 



Jaro již je konečně v plném proudu a vaše zahrada se 
zelená a  rozkvétá. A  tak nastavá čas kdy o ní musíte 
dobře pečovat, aby byla co nejdéle krásná a vy jste si 
mohli užívat plnými doušky. A  jak všichni víme , nej-
důležitějším co zahrada potřebuje je voda a  slunce. 
Sluneční svit bohužel neovlivníte, ale zato dostatečnou 
závlahu ano a k tomu potřebujete samozřejmě hadici.
Možná teď řešíte dilema, kterou hadici si koupit. Dobrý 
prodejce vám s výběrem té správné vždy poradí. Každo-
pádně, než se pustíte do výběru, předem si ujasněte, na 
co ji budete používat a jaké vlastnosti od ní požadujete. 
Existuje totiž celá řada typů – od zahradních přes země-
dělské až po průmyslové. Všechny mají své specifi cké 
vlastnosti, a ne všechny budete potřebovat.
Už Vás přestala bavit nabídka spousty nekvalitního, 
i  když levného zboží? Chcete opravdu kvalitu za při-
jatelnou cenu? Obraťte se proto na výrobce, který má  
dlouholeté zkušenosti a  dbá na mimořádnou kvalitu 
svých výrobků.
V České republice patří mezi největší výrobce PVC hadic 
značka Valmon, která už má více než 25letou tradici 
nejen u  nás, ale i  v  zahraničí, tradicí, která znamená 
kvalitu a zodpovědný přístup k zákazníkovi. Za ty více 
jak dvě desetiletí zakotvila na trhu především s důra-
zem na kvalitu svých výrobků.  Zároveň se může pyšnit 
spokojenými odběrateli a krátkými dodacími lhůtami. 
Nejvíce si však pochvalují jejich dlouholetou životnost, 
díky které nemusí každý rok řešit nákup nové hadice.
 Lidé mají „Valmonky“ ve veliké oblibě, protože neu-
stále rozšiřují sortiment, a to i na hadice se speciálním 

zaměřením. Díky pečlivému naslouchání potřebám 
trhu mají v nabídce nepřeberné množství typů a pro-
vedení hadic. Jedná se především o hadice pro zahradu
a  čerpání vody, ale nejen to, ale také hadice určené 
pro průmyslové použití, zemědělství, potravinářství, 
stavebnictví. Prakticky kterákoliv oblast lidské činnosti,
kde potřebujete transportovat vodu nebo vzduch.  
Dále nabízíme sací hadice k čerpadlům, ale i přívodní 
a odpadní hadice k pračkám, bazénové hadice, hadice
k  hydromasážním vanám a   nápojovým automatům, 
oplétání hliníkovým drátem pro potřeby těžkého prů-
myslu, nebo jen jednoduché ochranné návleky. V roce  
2014 jsme také uvedli na trh novinku z  vlastního vý-
zkumu a vývoje a to hadici typu Elastic, která nemění 
své užitné vlastnosti a to zejména elasticitu a tvarovou 
stálost, jak při nízkých teplotách do – 20°C anebo na-
opak velmi vysokých do 100°C. Toto je velmi vhodné 
zejména ve stavebnictví, kdy mnohé práce jsou prová-
děny i ve velmi chladných dnech v roce a naopak napří-
klad v zemědělství, kdy teploty zejména ve sklenících 
se pohybují značně vysoko, tady například běžná PVC 
hadice změkne a ztrácí tak svůj tvar. Pro zajímavost si 
připomeňme, že běžná uživatelská teplota PVC hadic 
je od -5°C do 60°C. V tak široké nabídce si jistě vybere 
každý, jen je potřeba si nechat dobře poradit a  zcela 
jistě budete spokojeni a bude pro vás zavlažování hrou!

Pokud hledáte značku, která využívá prvotřídní materiál,
abyste byli s výrobky maximálně spokojeni, obraťte se 
na nás.

Firemní prodejna: Zahradní centrum, ul. Hemy 
855, Valašské Meziříčí
Partnerské prodejny: Přerov, Žerotínovo náměstí 
14; Prostějov, Vojáčkovo nám 12; Hulín, Zahradní cen-
trum U Svaté Anny 1283 , Nový Hrozenkov 434; Hole-
šov, Dr.E. Beneše 1699 a nově otevřená prodejna v Ku-
novicích u Uherského Hradiště, ul. Osvobození 591

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

www.valmon.cz

Hadice VALMON – hadice nejvyšší kvality a spolehlivosti!
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na oblasti, kde zahradu máte.
Obtížná je úprava tam, kde je půda těžká, jílovitá. Je 
nepropustná, kořeny se v ní obtížně rozrůstají, je málo 
provzdušněná a  také studená. Taková půda vyžaduje 
pro pěstování rostlin zásadní úpravu hlubokým přeorá-
ním a  promícháním s  pískem a  humusem. Jednou to 
ovšem nestačí, na jílovitém pozemku je potřeba půdu 
zlepšovat pravidelně, před zimou hluboko zrýt, přidat 
hnůj pro dobrou výživu rostlina písek pro propustnost, 
provzdušňování a prohřívání půdy.
Základní údaje o půdě si tedy pravidelně kontrolujte. 
To ale pro skutečně bohatě kvetoucí a rodící zahradu 
nestačí, v době vegetace je třeba ještě přidávat dusík, 
fosfor a draslík. Přihnojování potřebuje jak trávník, tak 
záhony. Zeleninu a ovoce samozřejmě chemicky hnojí-
me co nejméně, tam je nejvhodnější na jaře zarytý hnůj, 
rašelina a po sklizni pak třeba zelené hnojení, to zna-
mená výsev rychle rostoucí směsky trav a  bobovitých 
rostlin, kterou na zimu zaryjeme do půdy.

Konev nebo závlahový systém?
Bez vody není život, jenže v suchých dnech léta předsta-

vuje zahradníkovo věčné pobíhání s těžkou konví život 
docela krušný. Alespoň tedy vyveďte vodovodní trubku 
na zahradu, kde na ni snadno napojíte zahradní hadi-
ci. Tou pak můžete v podvečer kropit záhony a zalévat 
stromy ke kořenům, případně na ni napojit rozprašo-
vač, který budete postupně přenášet po trávníku tak, 
aby se mu dostalo dostatečné závlahy jemnou sprchou 
v celé ploše.
Doporučujeme si pořídit hadici od osvědčeného výrob-
ce, aby její životnost byla co nejdelší.
Největší pohodlí pro vás a komfortní dodávání zálivky 
rostlinám představují automatické závlahové systémy. 
Jde o systém trubek nebo hadic rozvedený po zahradě 
tak, aby se dostatek vláhy dostal všude, kde je to třeba.
Rozvod hadicemi je praktický, dají se prodlužovat a pře-
nést, pokud je chcete skrýt, stačí je lehce zahrábnout 
pod zem nebo překrýt třeba mulčovací kůrou. Otvůrky 
z nich po kapkách vytéká voda přímo ke každé rostlině. 
Systém se dá využít v užitkové zahradě pro zeleninu, 
hodí se dobře pro zavlažování okrasných keřů a  stro-
mů i  živého plotu. Nejlevnější je manuální ovládání, 
večer systém spustíte otevřením vodovodního ventilu. 



BYDLENÍ | 109

Mnohem pohodlnější, praktičtější a úspornější je ovšem 
doplnit kapkovou závlahu automatickou řídící jednot-
kou, která zalévání spouští, i když nejste doma. Můžete 
tedy bez obav odjet na dovolenou. Nevýhody tohoto 
levného systému? Hadice úplně nikdy neskryjete, je 
lepší tedy tento systém použít pro skleníky, užitkovou 
zahrádku a  třeba pro zalévání rostlin na terase nebo 
na okenních parapetech, zkrátka tam, kde buď hadice 
pohledově nevadí nebo se dají šikovně zamaskovat. Na 
zavlažování velkého trávníku se kapkovač nehodí – ha-
dice by překážely při sekání a i když využijete nástavec 
s rozstřikovačem, dosah nebude nikdy pro celý trávník 
pravidelný.
Realizace komfortního automatického závlahového 
systému je mnohem složitější a finančně také náročněj-
ší. Projekt je třeba promyslet spolu se zakládáním nebo 
renovací zahrady, aby skutečně dobře sloužil dlouhé 
roky. Rozvod vody se provádí trubkami uloženými asi 
30 cm do země. Pozor – není to nezámrzná hloubka, 
na zimu je tedy vždy třeba systém úplně vypustit! Za-
hrada se pro závlahu v  projektu rozdělí do několika 
sekcí, aby každá z nich mohla být zalévána tak, jak je 

potřeba – jiné je to pro trávník, jiné pro záhony, jiné 
zase pro živý plot a keře, jiné pro užitkovou zahrádku. 
Automat pak spouští jednotlivé sekce, jak je třeba. Na 
základní rozvod jsou napojeny výsuvné postřikovače 
s  podzemním pouzdrem a  teleskopickým nadzemním 
výsuvníkem. Pokud jsou mimo provoz, jsou také skryty 
pod zemí tak hluboko, že můžete nejen pohodlně po 
zahradě kdekoliv chodit, ale také bez obav sekat tráv-
ník a mělce okopávat rostliny. V okamžiku spuštění po-
střikovače vyjedou ze země a  jemným deštíkem kropí 
zahradu. Jejich nasměrování a rozmístění zaručuje plné 
pokrytí plochy, kterou je třeba zalévat. Chytré čidlo při-
tom nedá pokyn řídící jednotce, když prší – v takových 
dnech tedy systém nezalévá. Řídící jednotka spouští 
jednotlivé sekce tak, aby zálivka vyhovovala druhům 
rostlin v příslušné sekci pěstovaným. Systém se spouš-
tí večer, takže odpar je minimální a  všechna voda se 
vsákne do půdy. Vše probíhá samo, když odjedete na 
dovolenou, vaše zahrada nestrádá nedostatkem vláhy.
Trubkový rozvod a čidla je potřeba udržovat dokonale 
čistá, proto k systému nutně patří filtrace. Když využí-
váte vodu z vodovodního řadu, stačí filtrace jednodu-
chá, ovšem za vodu platíte. Výhodnější je tedy využívat 
vodu z  užitkové studny, ta ale bývá často znečištěná 
drobným pískem a  kalem, takže filtrační systém musí 
být promyšlenější a samozřejmě je také dražší. Rostliny 
mají rády dešťovou vodu, pokud ji tedy jímáte do zá-
sobníku, určitě ji pro automatický systém využijte. Bo-
hužel jí nebývá dostatek, takže budete muset kombino-
vat s jiným zdrojem a v každém případě dobře filtrovat. 
Právě pro znečistění je nevhodné využití vody z rybníku 
nebo potoka, složitost čištění a přečerpávání do jímek 
tento zdroj vody prodražuje v provozu, takže se příliš 
nevyplatí.

Nádrž na dešťovou vodu 
Největším problémem každé zahrady je nedostatek 
vody na zalévání. Zahrada je na vodu velmi náročná 
a obzvláště v horkém létě při zalévání ráno i večer se 
může velmi prodražit. Co ale s tím? Naštěstí lze část 
spotřeby vody nahradit vodou dešťovou. Pro zálivku je 
dešťová voda vhodná především z ekonomických důvo-
dů. Pokud zrovna nebydlíte ve srážkově bohaté oblasti 
a nemáte vlastní studnu, zaléváním zahrady dešťovou 
vodou ušetříte poměrně dost peněz. Dešťová voda na-
víc neobsahuje chlor ani soli, které většině rostlin škodí. 
Některé rostliny jsou tak citlivé, že by se pitnou vodou 
ideálně neměly zalévat vůbec (např. rododendrony 
nebo azalky, kanadské borůvky). Dešťovou vodu lze za-
chytávat jednoduchým způsobem do sudů či nádob vol-
ně stojících u okapních svodů, ale to lze doporučit jen 
při omezeném sezónním využívání na zálivku menších 
zahradních ploch. Kvalitu vody lépe ochráníme při jí-
mání do podzemní nádrže, provedené z odpovídajícího 
materiálu erudovaným výrobcem. Voda v takové nádrži 
je ve tmě a při nízké teplotě, proto se nekazí, nemnoží 
se v ní bakterie a řasy. Pokud před nátok do nádrže vřa-
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díme jednoduchý filtr, vyloučíme i znečištění ze střechy 
a okapních svodů, například spadané listy, ptačí trus, 
hmyz a stavební prach. Při posouzení velikosti nádrže 
vezměte v úvahu úhrn srážek v nejdeštivějším měsíci 
v dané lokalitě, plochu střechy, ze které vodu sbíráte, 
a plochu zalévané zahrady. Samozřejmě, že pokud už 
nádrž na zahradě budujete, lze dešťovou vodu použít i 
v domácnosti. Dešťová voda se pak přivádí sběrným po-
trubím do zemního filtru. Nečistoty se zbytkovou vodou 
se odvádějí potrubím do kanalizace nebo do zásaku. Z 
filtru se přečištěná voda přivádí do akumulační nádrže. 
Její tvar a velikost konzultujte v tomto případě s odbor-
níky. Vodu z nádrže nasává sací souprava, která odebírá 
pouze čistou vodu, pod horní hladinou v nádrži. Máte-li 
spočítán objem vody a vybranou akumulační nádrž, je 
třeba vyřešit rozvod vody do domácnosti. K pračce či 
záchodu je nutné přivést jak vodu dešťovou, tak i vodu 
pitnou a umožnit přepínání mezi nimi. Je to pro případ, 
že by v  období sucha akumulovaná voda došla nebo 
jste jí chtěli ušetřit na zálivku zahrady. A dobrá zpráva 
na závěr? Ministerstvo životního prostředí spustilo do-
tační program Dešťovka, který se týká majitelů rodin-
ných domů, kteří se rozhodli šetřit vodou. Třeba tím, že 
si na zahradu pořídí nádrž na dešťovou vodu k zalévání 
zahrady. Nebo si pořídí systém na využití dešťových vod 
jak k zálivce, tak i k využití pro domácnost.

Čas okopávání, pletí, stříhání a rytí
Na trávník si samozřejmě pořídíte sekačku, na rovné 
plochy pojezdovou, na hůře přístupná místa ve sva-
hu nebo kolem plotu a stromů strunovou. Na stříhání 
dlouhého živého plotu si zase dopřejete křovinořez. 
Praktičtější jsou přístroje s benzínovým motorem, pro-
tože nejste závislí na délce přívodní šňůry. Elektrické se 
tedy budou hodit hlavně na malých zahrádkách, kde 
vzdálenost od zásuvky není tak velká.
Zahrada ovšem stojí a padá s ruční prací. Je to sice dři-
na, ale odměna v podobě upravených záhonů, pěkné-
ho živého plotu, kvetoucích růží či plodů z  užitkové 
zahrady zahřeje vaše srdce. Navíc relaxace při fyzické 
práci v zeleni je pro každého osvěžující, i když si večer 
musíte narovnat záda. Takže s chutí do toho, mechani-
zace vám pomůže, ale základem je pořád rýč, motyčka, 
hrábě, kolečko a nůžky.
Než se pustíte do práce, zhodnoťte, co máte na sobě. 
Co je nejpohodlnější? Kalhoty s kapsami – to věděl už 
Krteček. Dobré je mít na takových pracovních kalho-
tách měkce vyztužená kolena, protože věřte, že při ple-
ní a okopávání prostě klečet budete. Košile s dlouhými 
rukávy vás ochrání před poškrábáním od větviček, trnů, 
ale také před útočím hmyzem, který se zvedne z poros-
tu, sotva do něj sáhnete. Slamák nebo kšiltovka zase 
ochrání vlasy před zacucháním mezi keři a na sluníčku 
také zastíní oči. Dobré vyšší boty vám pomohou projít 
vysokou trávou, roštím i  rozmáčeným trávníkem.  Po-
slední, ale velmi důležitá, je ochrana rukou. Pořiďte si 
pevné kožené zahradnické rukavice, takové, které vám 

dobře padnou a  budete se v  nich moci opřít do rýče 
i stříhat nůžkami. Měkčí, k dlani a prstům přiléhající pár, 
si můžete dopřát na jemnější práce, kde potřebujete 
větší cit – vytrhávání plevelů nebo zaštipování výhonů.
Lopata vám nejspíš někde v koutku kůlny zbyla po stav-
bě nebo renovaci domu, teď se vám bude hodit často, 
nejen na přehazování kompostu. Vybrat rýč špičatý, ku-
latý nebo rovný? Mnoho na tom nezáleží, špičatým za-
ryjete snáze do hloubky při převracení zeminy na záho-
nu, oblým nebo rovně zaříznutým zase lépe naberete, 
co potřebujete odhodit někam dál. Důležité je, aby měl 
pevnou a zaoblenou nášlapnou hranu. Nářadí z kvalit-
ního silnějšího ocelového plechu je nejlepší, pozinko-
vané pak nepotřebuje velkou údržbu. Nátěr i plastový 
potah se totiž brzy odře. Dřevěné násady jsou pevné, 
i  když vyschnou, dají se namočit do vody a  znovu se 
patřičně rozepnou a drží. Plasty jsou sice lehčí, ale také 
choulostivější, pokud chcete skutečně špičkový plastový 
výrobek, musíte si dost připlatit. Pak ovšem bude mít 
i praktickou rukojeť s neklouzavou měkčenou úpravou. 
To platí i pro hrábě. Budete potřebovat alespoň dvoje. 
Vějířové lehké budete používat na pohrabání listí a trá-
vy z povrchu trávníku, těžší ocelové s ostrými hroty zase 
ve chvíli, kdy potřebujete trávník hlouběji provzdušnit 
nebo na záhonku prohrábnout povrch zeminy.
Zahradník nevychází mezi rostliny bez pár potřebných 
věcí v kapsách nebo zástěře s kapsami. Jedny ostré rov-
né nůžky potřebujete na ostřihování odkvetlých květů, 
zastřižení neposlušného trsu trávy u  záhonu, kam se 
nedostala sekačka. Zahnuté nůžky se pak hodí ke stří-
hání větviček růží a  ozdobných keřů – určitě najdete 
při obhlídce zahrady nějakou, která vaší pozornosti mi-
nule unikla nebo nečekaně vyrazila. V kapsáři budete 
mít i malou motyčku a trojzubec, se kterými vykopnete 
úporný plevel pěkně i  s kořeny a přehrábnete potom 
zase zeminu do úhledné podoby.
Chystáte se sít nebo sázet? Mějte po ruce dva kolíky 
spojené dostatečně dlouhým provázkem, abyste si 
mohli vytyčit pěkné rovné řádky. Další kolík se pak hodí 
na důlky pro semínka a  menší sazeničky. Nezbytnou 
zahradnickou pomůckou je také velká i menší konev, 
ta první na záhony, ta druhá na zalévání rostlin v ná-
dobách na oknech a na terase. Pak ještě samozřejmě 
kolečko. Nejlépe lehké s gumovou pneumatikou, abys-
te zbytečně netahali váhu samotného kolečka, když ho 
naložíte shrabanou trávou a větvemi, kompostem, ra-
šelinou nebo pískem, zapotíte se i tak dost.

Výběr správného plotu
Někdy potřebujeme oddělit zahradu okrasnou, či užit-
kovou buď jen nízkým okrasným plůtkem, nebo v pří-
padě domácích zvířat, pořádným plotem. Vždy bychom 
měli dbát na to, abychom vybrali materiál, který se hodí 
ke zbytku zahrady a je i hezkým dekoračním prvkem.

Foto: Shutterstock.com
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VÝROBA PRODEJ A MONTÁŽ
PLOTŮ A POSUVNÝCH BRAN

Potřebujete oplotit dům, zahradu nebo 
pozemek? Dodáme Vám plotové pletivo 
a komponenty pro stavbu Vašeho oplo-
cení. Jedná se o české výrobky. Pletivo si 
od nás odvezete ihned na požadované 
metry. V  případě, že si se stavbou ne-
budete vědět rady, jsme schopni zajistit 
i následnou montáž. V našem sortimentu 
naleznete pletivo, sloupky, branky, napí-
nací dráty a další příslušenství.

 Petr Richter
 Hlavní 36, Neplachovice, 747 74
 (+420) 773 108 713, 553 662 201
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Pro váš bazén to nejlepší
Letošní léto bude zřejmě ve znamení 
bazénů na zahradě. To samozřejmě 
znamená volbu vhodné chemie. 
PROBAZEN® je kvalitní bazénová chemie 
od českého výrobce. Každý majitel, který 
vybírá chemii do bazénu, může volit 
mezi osvědčenými  přípravky  na bázi 

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

www.probazen.com



Nožířské výrobní družstvo KDS Sedlčany je tradiční český výrobce, od jehož 
založení uběhlo již 70 let. Těžiště jeho výroby spočívá v  sortimentu velmi 
kvalitních kuchyňských a řeznických nožů i náčiní. Výrobní program KDS je 
ale mnohem širší a vybere si v něm skutečně každý.  Kompletní sortiment si 

můžete prohlédnout i zakoupit v e-shopu na www.kds.cz .

Magnetický stojan se sadou kuchyňských nožů Trend Royal (2661)
Originální magnetický stojan z kvalitního bukového dřeva s pěti noži z řady 
Trend Royal. Praktický a elegantní doplněk každé kuchyně.  Nože jsou vyro-
beny z vysoce kvalitní nerezové oceli, která zaručuje výborné řezné vlastnos-
ti a trvanlivost ostří. Rukojeť z ergonomicky tvarovaného plastu pak zvyšuje 

pohodlí a bezpečnost při práci.
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1. Budete mít jistotu, že získáte všechna následující čísla časopisu.

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

zaplatíte víc než o polovinu méně.

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

PROČ SE ROZHODNOUT PRO PŘEDPLATNÉ?

bydlení

Z PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ

LÉTO BEZ SPALUJÍCÍHO 
SLUNCE

KUPUJEME
NOVÝ DOMOV
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