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HYPOTÉKA,

NEBO NÁJEM?

GRILUJEME NA ZAHRADĚ

Hypotéka

S naší výhodnou hypotékou
dosáhnete na královské bydlení
Pokud potřebujete koupit novou nemovitost, stavět či rekonstruovat
a nebo si prostě půjčit na cokoliv, vše zvládnete s naší hypotékou bez
zbytečných poplatků. Navíc můžete část hypotéky předčasně splatit
zdarma.
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%
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Navštivte jednu ze 45 poboček
nebo se zeptejte svého poradce

Výše úvěru 1 800 000 Kč, doba trvání 30 let, celkový počet splátek 361, měsíční splátka 6 644 Kč, pevná úroková sazba po dobu pěti let 1,99 % p. a., RPSN 2,67 %, celková částka
splatná spotřebitelem 2 610 248 Kč. Poplatky související s úvěrem: zdarma poskytnutí hypotéky, zdarma měsíční vedení běžného účtu, zdarma vedení a správa hypotéky, jednorázový
poplatek za posouzení rizik spojených s nemovitostí 3 800 Kč (v případě bytové jednotky), měsíční poplatek za pojištění schopnosti splácet 594 Kč. S hypotékou vám dále vzniknou
následující náklady: náklady na zápis zástavního práva k nemovitosti do katastru v předpokládané výši 1 000 Kč, poplatek bance za odeslání pokynu k výmazu zástavního práva
a dalších práv z katastru při ukončení hypotéky ve výši 500 Kč společně s náklady na řízení u katastru nemovitostí v předpokládané výši 1 000 Kč, náklady na ověření podpisů
v předpokládané výši 30 Kč, náklady na výpis nebo opis z katastru ve výši 300 Kč, požadováno pojištění nemovitosti. Úvěr je zajištěn zástavním právem k nemovitosti.

Editorial
Milé čtenářky, milí čtenáři,
Také máte pocit, že aprílové počasí
letos čekalo až do května? Obzvláště první květnové dny byly nezapomenutelné, po chvílích zalitých
sluncem přišla ke slovu sněhová
vánice… Zatímco se venku čerti
ženili, mohli jsme si v klidu, v teple
domova dumat o svátcích lásky…
A protože prý takových výkyvů
počasí bude ještě víc, možná se vám
pro chvíli, kdy budete zalezlí v teple
domova, bude hodit něco hezkého
ke čtení. A právě proto jsme tu my
s přísunem pozdně jarní inspirace…
Povíme si nejprve něco o tom, jak
postupovat, pokud si chcete hezky
zařídit interiér. Nezapomeneme ani
na koupelnu, aby byla vzdušná,
hezká, prostě trendy… Provedeme

vás také kompletní rekonstrukcí,
která mnohé z nás právě teď čeká.
Poradíme vám nejen jak zrekonstruovat byt, ale jak se bez obav pustit
i do rekonstrukce domu.
V neposlední řadě nesmíme samoINZERCE
zřejmě zapomenout ani na zahradu.
Tentokrát vám poradíme, jak si vybudovat letní zahradu, jaký vybrat
gril či krb a samozřejmě, jak upravit
zahradu pro vaše děti.
Tak jako v každém čísle ani v tomto
nebude chybět rubrika novinky.
Jejím účelem je představit vám zajímavé designové vychytávky, které
byste jinak možná přehlédli… Možná budete překvapeni, z čeho všeho
lze vybírat a jak je trh rozmanitý.
Tak hezké počtení
Iva Nováková, šéfredaktorka
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HRADEC KRÁLOVÉ

www.texim.eu

HRADEC KRÁLOVÉ

U nás si vybere každý!
Texim zahradní nábytek

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

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

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

Tel. 495 545 541
602 438 740
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NOVÉ TRENDY PRO

KRÁSU DOMOVA
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INZERCE

O útulnosti bydlení rozhoduje mnoho faktorů, z nichž velká většina vychází
z individuálního vkusu a potřeb. Některé věci ale platí pro každý interiér bez
rozdílu designu. Třeba aby podlaha v koupelně neklouzala, malba na stěnách se
neotírala nebo aby se dveře tiše a snadno zavíraly a otvíraly. Vývoj interiérových
prvků jde stále kupředu směrem k pohodlí a bezproblémové údržbě.
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Po čem šlapeme
Každoročně představují firmy novinky v oblasti podlahových krytin. Trendy jsou v poslední době podlahy
bezespárové nebo se spárami co nejméně viditelnými.
Pokládání parket a prken na pero a drážku umožňuje
minimalizovat spáry i u dřevěných podlah. Ty jsou stále
žádané a patří k těm nejluxusnějším. Ani výrobci lami-

nátových plovoucích podlah ale nezahálejí. Klienti si
často žádají plovoucí podlahu i do velkých moderních
koupelen ve stylu domácího wellness. Jednou z technologických inovací je tak laminátová podlaha AQUA
+, pětkrát odolnější proti vodě než běžný laminát.
Můžete ji tedy použít v koupelně nebo v zádveří za
vstupem do domu, kam přicházíte i v mokrých botách.
Pro koupelnové použití je důležitá také povrchová
protiskluzová úprava, která u těchto podlah dosahuje
nejvyšších hodnot. Luxusní design vám dává na výběr
různé styly. Některé vyvolávají dojem skutečného dřeva, jiné třeba dřeva hluboce kartáčovaného, s jemnými
drážkami, jiné dokonce mají vzhled jako lehce porézní
keramika.
Interiéru dominují dřevěné masivní podlahy i další
přírodní podlahy jako je korek nebo marmoleum.
Dřevěné podlahy mají dnes dvojí podobu. Pro snazší
opracování a menší problém s dlouho pracujícím vyzrávajícím dřevu se často používá pevné jádro lepené z hranolků povrchově upravené lepenou dýhou.
U kvalitních jádrových podlah musí být dýha nejméně
3 - 4 mm silná, při slabší dýze je podlaha neopravitelná při poškrábání. Povrchová úprava je většinou olej
nebo vosk, popřípadě lak. Ten pravý luxus ale stále
jsou podlahové krytiny vlysové a parkety. K parketám
nebo vlysům u nás stále panuje nezasloužený despekt
způsobený zřejmě použitím v panelákových a družstevních bytech z druhé poloviny 20. století. Tam se
dřevo lepilo asfaltovým či térovým lepidlem, které
v podobě černých skvrn vzlínalo spárami na povrch
podlahy. Zcela jinak vypadají téměř stoleté zachované
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parkety ve starých domech z první republiky. Tam jsou
podlahy stále rovné, nevyboulené, pevně drží u podkladu a po drobném zbroušení a ošetření voskem
nebo lakem mají ničím nenahraditelný historický punc.
Také moderní parkety je ale snadno doženou, protože
se stále vyrábějí z tvrdých dřev, při odborné pokládce
dokonale vynikne skladba motivů na dřevě nebo skládání z různých barev dřeva. Jsou několikrát opravitelné, můžete části nahradit
či zcela demontovat a položit znovu.
Jako přírodní materiál jsou příjemné na
omak a nestudí. Kvalitní moderní pružné
laky umožňují po podlaze chodit i v botách, lak se obnovuje zhruba po sedmi
až patnácti letech, takže nehrozí každoroční namáhavé drátkování a napouštění
parket. Luxusní parkety s prakticky neomezenou životností se vyrábějí z exotických tvrdých dřev. V módě jsou spíše
velkoformátové desky, často skládané
do jednoduchých mozaikových dekorů,
dobře známé „stromečkové“ vlysy se
používají méně.
Co je nového na trhu s koberci? Stále
jsme sice ještě ve stadiu okouzlení 3D
vzory a moderními materiály, které
umožňují použití jasných zářivých barev, zároveň se
ale svět vrací ke klasice. Jako by se po všech experimentech dospělo k tomu, že vlněný koberec je pořád
to nejluxusnější, co si můžete dopřát.
Z umělých vláken je díky nejrůznějších technologickým
úpravám možno vyrábět koberce hladké, uzlíkové,
s vysokým vlasem nebo třeba z různě velkých jakoby
filcovaných kuliček. Oblíbený je materiál polypropylen
heatset, je antistatický, takže se dobře vysává, částečky prachu ani vlasy či srst domácích mazlíčků k němu
nelnou. Měkké kusové koberce v zářivých barvách si
vyberete jak do obývacího pokoje, do ložnice, tak do
prostoru pro dětské hry…

Stěny oddělují a zdobí
Výmalby místností počítají spíše s jemnými světlými
barvami a jejich kombinacemi, pravým designovým doplňkem se stávají polepy či obklady. Tapety posledních
let doznaly proměnu ve vzorování, ale také ve využití. Polepení celých stěn jednou tapetou se nyní moc
nenosí. Pracuje se se střídáním různě velkých stejných
dekorů, s bordurami, s vkládáním obrázkových tapet
mezi proužkované, kostičkované, puntíkované.
Největším hitem jsou ale tapety s různými strukturami
materiálů ve 3D zobrazení. Makrosnímky dřeva, přírodnin,
písku, oblázků i zvířecích kůží se lepí například nad sedací
soupravu, nad krb, na příčku částečně rozdělující prostor
jedné velké místnosti. Moderní domácnosti nemívají mnoho obrazů, a tak se z tapety stává často jediné výtvarné dílo
v místnosti. Designéři tedy doporučují dobře si rozmyslet,
co vás potěší i po řadě týdnů, co se vám neokouká.

Z téhož důvodu se také hodí použít tyto tapety. Můžete si sice obložit stěnu špalíky březového dřeva, kůrou,
oblázky nebo štípanou břidlicí, bude s tím ale mnohem
víc práce a změna bude mnohem těžší.
Jakými barvami vymalovat? Tady dochází v letošním
roce k dost podstatné změně. Interiérové veletrhy
předvádějí návštěvníkům také celé modely pokojů
včetně simulovaných stěn. Na těch vládly
mnohem teplejší odstíny. Zelenou, modrou, fialovou a orchideovou minulých let
nahrazuje růžová, červená a oranžová,
základem všeho se pak stává oranžová-měděná. Příklon k těmto tónům vyjadřuje optimističtější všeobecnou naladěnost,
vidinu pozitivní globální perspektivy.
Měděná oranžová barva je sama o sobě
nádherná, hřejivá, navíc může být snadno
kombinována s růžovými, neutrálními,
bílými a jinými oranžovými odstíny a také
s kovovými barvami jako jsou zlaté odstíny a odstíny dřeva. Odráží to a doplňuje
všechny současné bydlící trendy: vroucnost chování a obnovený důraz na sdílení,
v barvách vyjádřený přirozenou paletou
planety Země, od hliněných odstínů až
k prosluněným tónům žluté, odstíny kůže, které zrcadlí
lidskou komunikaci a sépiové odstíny minulosti s nostalgickou vzpomínkou na půvabné momenty minulosti. Měděná oranž je barva sytosti a aktuálnosti, která
spojuje mimořádné s každodenností. Tento přístup
k interiérovým barvám vnáší do bytů více klidu, zároveň
ale také jásavost barvy slunečních paprsků, vřelé hnědi
zeminy, rozjasňující detail červených a žlutých květů.
Rozhodnete-li se tedy letos malovat, pak si nechte
rozhodně namíchat krásný odstín měděné oranžové
a k němu vyberte nějakou obrazovou tapetu s barvami
slunce, pláže a džungle.
Pro bytové textilie - závěsy, ubrusy, polštářky - můžete
přidat barvu „Marsala“. Marsala je vyhlášené červené
víno, jehož tón ovšem směřuje více k zemité hnědi
než ke korálové červeni. Opět jsme tedy u barvy teplé, vřelé, s níž dobře ladí prakticky cokoliv od odstínů
šedi až po syté tóny modré oblohy či zelené džungle.
Návrháři již nachystali v barvě Marsala i nábytek, zde je
ovšem třeba být opatrnější - vyladit interiér s nábytkem
v neobvyklé barvě je spíš oříšek pro dobrého bytového
architekta než pro laiky.

Okna a dveře - stále něco nového
Interiérové dveře si nyní libují ve skrytých zárubních
a hodně pozornosti se věnuje také automatickému
otvírání a zavírání, aby bylo kování potřeba co nejméně. Dveře se skrytými zárubněmi tvoří pohledově celek
a designově se tak často přizpůsobují nábytku v místnosti - působí pak jako uzavřená další skříň. Mohou být
samozřejmě opatřené klasickou klikou nejrůznějších
tvarů, často se ale otevírají pouhým zatlačením na
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skrytý magnetický zámek - tento systém známe z nábytkových skříněk, v poslední době se ale objevuje také
na interiérových dveřích. Umožňuje to systém dokonale
provedeného závěsného kování, které „chodí“ hladce
a lehce. Zejména u prosklených dveří se takový systém
otvírání dobře hodí - na dveřích je místo kliky jen kovová destička. Automatické otvírání a zavírání je pro byty

stále spíše hudbou budoucnosti, vytvořit systém čidel
ve stávajícím interiéru je totiž poměrně obtížné. V nově
stavěných bytech je s tím však již možno počítat a čidla
pro automatické otvírání se stávají součástí inteligentního zařízení domácnosti.

Kompaktní kuchyně mají zelenou
Nejen pro malé byty, ale také pro možnost integrování kuchyně do velkého obytného prostoru kuchyň +
jídelna + obývací pokoj se stále vymýšlejí nové a nové
modely kompaktních kuchyní, kde je v malém prostoru umístěno vše potřebné. Často věnujeme pozornost
oblíbeným kuchyňským ostrůvkům, tentokrát vám ale
představujeme skutečně kompletní kuchyňku, kterou
můžete umístit kamkoliv do prostoru - stačí jen vyřešit
napojení na vodu, elektřinu a odpad. Firma Compact
Concepts má ostatně kompaktní řešení již v názvu.
Před časem přišla s projektem kuchyně, která uzavřená
pojezdovými dveřmi připomíná spíš box sprchového
koutu. Je totiž kruhová a díky promyšlenému uspořádání a možnosti natočit si kuchyň tak, abyste měli přístup
právě k té části, kterou potřebujete, se do ní vejde
obdivuhodně mnoho - tři metry pracovní plochy, varná
deska, mikrovlnná trouba, digestoř, lednička, myčka nádobí a úložné prostory odpovídající dvanácti hlubokým
zásuvkám. Firma koncept stále rozvíjí a pravidelně ho
úspěšně vystavuje na světových veletrzích, lze tedy očekávat, že tuto mini - maxi kuchyň si budete moci brzy
pořídit i u nás. Stačí si pak jen vybrat barvu - v nabídce
je černá, bílá, červená, modrá i zelená.
Foto: Shutterstock.com

PRŮVODCE MODERNÍM INTERIÉREM:

OD ZÁRUBNÍ PO DEKORACE
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INZERCE

Bydlíte rádi? A moderně? České domácnosti se pořád učí bydlet stylově, jak si ale
všímají odborníci, trendy do interiérů pronikají stále více. V kurzu je industriální,
minimalistický, vintage nebo retro styl. Vyměnit dekorace nebo drobné vybavení
bytu není náročné a často ani drahé. Pokud chcete letos vzít svůj interiér z gruntu, osvěžit ho, oživit a prosvětlit, popřemýšlejte nejen o novém bytovém textilu,
ale také o úpravě příček nebo zárubní.
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Moderní interiér nemusí být drahý. Na to ostatně upozorňují i někteří bytoví architekti a designéři. Nevkus
se neskryje za zbytečně drahé dlaždičky v koupelně.
Přemíra barev nebo překombinování dekorů nevzbudí
dojem luxusu, ale spíš chaosu. Domovu vtiskne duši
především dialog, který s prostorem budeme vést.
„Málokdo si uvědomuje, že domov a jeho design se nedá koupit, ten se musí vytvářet interakcí
a dialogem. V interiéru člověk
potřebuje spíš průvodce, který
je obeznámený se souvislostmi,
myslí na různé vazby, analyzuje
situace a předkládá paletu řešení.
Vezměte si, jaká je dnes na trhu
škála podlahových krytin, kolik
existuje nábytkových variant,
o výběru kachliček ani nemluvě.
V tom se člověk sám ztratí. Proto
je dobré mít někoho, kdo vám to
pomůže vytřídit,“ řekl v jednom
rozhovoru architekt Martin Lubič.
Pojďme se proto trendy v interiérovém bydlení spíše inspirovat,
než abychom je bezhlavě kopírovali. Je to podobné
jako v módě. Ne každému tělu sluší krátká sukně.

Trendem jsou skryté zárubně
Zárubně, které dominovaly interiéru, byly masivní
a často i vyrobené z masivu, jsou minulostí. Alespoň
podle trendů letošního roku, který se podle všeho několik let udrží. Už ho totiž začali zohledňovat výrobci
zárubní. Klasické zárubně, na které jsme si v posledních letech zvykli, už dávno nesplňují kritéria pro moderní vzhled interiéru. Domům a bytům nyní vládne
minimalismus a v jeho duchu se nesou také zárubně.
Minimalistické provedení a designová čistota hrají
u dveřních zárubní prim. Berou na sebe vzhled subtilního pohledového rámečku nebo se objevují v dočista
bezobložkovém provedení.
Tradiční obložkové zárubně utvářely vzhled interiéru,
byly totiž výrazné, viditelné, často na odiv vystavovaly
i konstrukční komponenty dveří, které jsou v intencích
minimalismu nežádoucí. Trendem je jednoduchost
a jednotná linie dveří a stěny, přičemž oba prvky
jakoby splývají. V tomto smyslu jsou žádoucí zejména
zmiňované bezobložkové zárubně, které elegantně
schovají veškeré prvky do konstrukce zárubně a dveří.
„Technologickým základem skrytých zárubní jsou pevné profily z eloxovaného hliníku, které umožňují buď
osazení pohledového hliníkového rámečku, nebo tvoří
pouze vnitřní skrytý dílec, který překrývá vnější malba
či povrchová úprava stěny,“ vysvětluje Petr Paksi, výkonný ředitel společnosti, která vyrábí skryté zárubně.
Žádoucí designovou čistotu bezobložkového řešení
neruší ani závěsy, protože v zárubni jsou zafrézované
skryté 3D seřiditelné panty. Skryté zárubně jsou urče-
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né do suché i mokré výstavby, je možné je zabudovat
i do šikmých půdních prostor či využít varianty bez
nadpraží, a to i v atypické výšce až 3 700 mm. Výhodou skrytých zárubní je, že je lze realizovat tak, aby
vzniklo takzvané reverzní otevírání dveří, to znamená,
aby jedny otočné dveře byly orientovány otevírá-

ním k sobě a druhé od sebe. Z pohledové strany tak
mohou být dvoje dveře i příčka zcela v jedné rovině.
„Bezobložkové provedení je možné i pro dveře zasouvající se do pouzdra, jednotný design je tak možné
v interiéru zachovat i při kombinaci obou typů otevírání dveřního křídla. Bezobložkové řešení zárubní je
zcela univerzální, najde své uplatnění v rodinných domech, bytech, ale i v komerčních prostorách,“ dodává
Petr Paksi.

Příčky bourat, nebo stavět?
Při přestavbě interiéru je vždy nutné vzít v potaz jeho
dispozice a možnosti, jež nám nabízí. I při sebenáročnější přestavbě panelového bytu z něho nevytvoříte
měšťanský byt s vysokými stropy. A naopak. Ve starém
bytě z předminulého století jen těžko dosáhnete dokonalé rovnosti a přesnosti, která je možná v moderní
výstavbě. Pracujte proto s tím, co máte k dispozici. Vybouraná příčka mezi panelákovým obývákem a kuchyní
zvětší prostor, který můžete koncipovat jako stále populární spojení obytného prostoru, kdy kuchyňský kout
přechází v pohodlnou relaxační zónu. Naopak přidáním
příčky, například její vestavbou do příliš dlouhé předsíně, můžete získat zajímavý odpočinkový kout. A právě
takovým zákoutím nyní přejí interiérové trendy.
Radovat se proto mohou lidé, kteří získali byt, v němž
je nevyužité zákoutí, nika nebo třeba arkýř, které zatím
byly plonkové a bez užitku. Vybudovat z nich lze útulný
koutek, který poslouží k relaxaci nebo k četbě. Drobná
příčka, která nemusí být nutně z betonu, ale například
ze dřeva nebo z jiného přírodního materiálu, oddělí
vznikající odpočinkový kout od zbytku domácnosti a vy
si ho posléze zařídíte podle svého. Také v tomto přípa-
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Vodou ředitelné barvy

Kalené sklo

Lepené bezpečnostní sklo

Zdravé dveře

dě se můžete řídit trendy, například vintage stylem, kdy
můžete využít křeslo z 60. let, které zatím odpočívalo
na půdě, nebo naopak vsaďte na minimalismus, jenž se
ostatně s „šedesátkami“ dobře snáší. V relaxační zóně
by vás nemělo rušit příliš předmětů. Obklopte se jen několika kusy, které jsou nutností – dvěma třemi knihami,
stolečkem na hrnek s kávou.
A přidejte také kus přírody, protože ta nesmí v moderním interiéru chybět! Ano, správně hádáte, že tento
trend má co do činění se stále narůstajícím počtem
osázených městských balkonů. Ale zeleň proniká do
bydlení i jinak. Módní záležitostí jsou vertikální zelené stěny. Rostliny a jejich barva jsou balzámem pro
oči i duši. Samotný pohled na rostliny v nás vyvolává
pozitivní emoce, pocit uvolnění a zdraví. Navíc rostliny
ozdravují prostředí, což je ve městě nutností. Kromě
dekorativního účelu rostliny zvlhčují vzduch a zbavují
naše prostředí nežádoucích škodlivých látek.
Při řešení dispozic v bytě nezapomeňte na to, že se
do interiéru opět vrací osvědčený a elegantní funkcionalismus, kdy každý prvek má svůj jasný úkol a smysl.
Nad zařizováním interiéru se zamýšlejte z praktického,
funkčního i dekoračního hlediska. Pozor si dejte na
zbytečnosti, které vám budou komplikovat žití. Každá
příčka, každý kus nábytku, ale i dekorační předmět by
měl mít opodstatněnou roli. A to nás smyčkou vrací
k tomu, o čem jsme se už zmínili – trendem je skrývat
prostory, které nejsou zrovna používané, a vytvářet
harmonická zákoutí.

Barvy interiéru roku 2017
Doby, kdy interiéru vévodila černá, bílá, a to ještě nejlépe v lesku, jsou pryč. Trendy velí zpátky k přírodě. To
znamená, že do domů a bytů znovu pronikají odstíny
zemitých barev a skutečně módní barvou se stává
zelená. Především olivová, zemitě zelená nebo barva
připomínající svěží listí. A to je dobře, protože zelená
barva zmírňuje stres. Samozřejmě, je nutné ji umět
kombinovat se zbytkem vybavení, což není zrovna
snadné. Výhodou zelené je, že interiér omladí a osvěží. Nemusíte si přitom hned pokládat zelený koberec!
Stačí detaily – tmavě zelený přehoz přes postel, zelené
polštářky nebo nazeleno natřít starou židli, ze které
vznikne vítaný solitér.
Trendy barva roku 2017 ale není jen jedna! Pokud
vám zelená nesedí nebo vám z jakéhokoli důvodu
není sympatická, vybírejte i z ostatních módních barev.
Na předních příčkách se drží možná trochu nezvyklá
šedohnědá barva, případně barva šedomodrá. Ta velmi
dobře funguje se světlejšími odstíny, kdy vytváří lehký
a vzdušný efekt, tak s tmavými odstíny, kdy naopak
působí dramaticky. Neváhejte tyto, do jisté míry
industriální barvy, kombinovat s přírodním materiálem, například se dřevem. Šedomodrá si bude dobře
rozumět i s loňskou top barvou, tedy okrovou. A vy
tak můžete v interiéru plynule přejít z loňského do
letošního trendu.
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Do interiéru pusťte i výraznější barvy, například tmavou modř, pastelově růžovou nebo sluníčkově žlutou.
Kombinujte je se zemitějšími a usedlejšími odstíny.
K zemitým barvám patří například khaki, béžová, hnědá nebo různé odstíny hořčicové. Pokud jsme řekli, že
černá je v interiérech na ústupu, neplatí to zcela, takže
některé prvky přenechejte s klidem této barvě, která
je, stejně jako v módě, nadčasová. Když do proměny
bytu v intencích aktuálních barevných trendů nechcete
investovat příliš, pořiďte si jen doplňky, například vázy,
polštářky, přehozy, závěsy nebo jiné textilní drobnosti,
které vašemu interiéru vtisknou punc modernosti.

Materiály, nábytek a linie
Vzezření interiéru dokreslují použité materiály nebo

INZERCE

linie, které se objevují na stěnách, podlahách nebo
u dekorací. Geometrické tvary jsou nyní na ústupu
a znovu se o slovo hlásí organické vzory. Asi jste si
všimli, že některé domácnosti propadly nápisům na
zdech, tak ty jsou nyní už minulostí.
Opět si můžeme připomenout žádoucí funkcionalismus a důraz na praktičnost. Proto je tolik v oblibě
funkční, takzvaně modulární nábytek, který můžete
využít hned několika způsoby, na pohled je příjemný,
ale především plní dobře své úkoly. Dobře viditelné
jsou trendy v ložnicích, jejichž srdcem je postel. Ta by
měla kombinovat jak praktičnost, tak design. Ano,
i postele mohou být designovým kouskem, který
je typický elegancí. Trendem jsou především velká
a pohodlná lůžka. Vedle dřevěných se znovu objevují

také čalouněné postele, hitem jsou především postele
čalouněnými čely. Pokud se vám stýskalo po proutěném nábytku, směle do toho, znovu se totiž drží na
předních příčkách.
Umělý kámen, který si některé domácnosti dávaly
všude, kam to jen šlo, je na ústupu, stejně jako mramor. Pokud po kameni v interiéru toužíte, sáhněte po
přírodním. Vrací se také korek, který najde uplatnění
nejen na podlaze, ale také na nábytku nebo na zdech.
Použijte ho třeba místo tapety, když jím obložíte část
stěny v obýváku nebo pracovně. Korek je výhodný
v tom, že jde o přírodní materiál, který velmi dobře
izoluje a skvěle se s ním pracuje.
Důležitá otázka, zda u materiálů zvolit lesk, nebo
mat, má pro letošní rok jednoduchou odpověď. Vítězí
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totiž matná povrchová úprava. Lesklé měděné nebo
mosazné tóny tak nahradí matnější kovy. Trendy bude
spíše tmavá ocel, která se skvěle hodí do industriálního
stylu.
Co se týká potahů, vévodí jim luxusní materiály, jako je
například samet nebo hedvábí, objevuje se také netradiční manšestr. U potahů platí opak než u materiálů,
nebojte se v jejich případě lesku. Na podlahu si můžete pořídit kusové koberce z populární měkké viskózy,
které váš interiér zútulní. Látky můžete konec konců
použít také na obložení stěn, místo tradičních tapet.
Lampám a interiérovým doplňkům obecně dominuje
sklo a ušlechtilé dřevo. Nebojte se hledat je například
u mladých českých designérů. Český design se nyní
probouzí a znovu hledá své místo na zemi, takže máte
jedinečnou šanci nakoupit za relativně málo peněz
jedinečné kousky, které budou postupem doby získávat na hodnotě. A protože interiérům vládne minimalismu, pořiďte si raději jednu krásnou věc než deset
tuctových.

Kouzlo je v detailu
Funkcionalismus, minimalismus, vintage a retro, industrialismus. To jsou trendy, ze kterých si směle můžete
vybrat ten, který nejvíce koresponduje s vaším nastavením i možnostmi vašeho bytu. Měšťanské domy
snadno upravíte ve vintage stylu, panelovým bytům
bude slušet minimalismus a funkcionalismu. Až budete
hotovi s přestavbou bytu a rozmístíte správně náby-
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tek, zaměřte se na detaily, v nichž je skryté kouzlo.
Stále ale mějte na mysli, že interiér by měl působit
elegantně, střízlivě a vzdušně. S doplňky to proto nijak
nepřehánějte.
Kouzlete s osvětlením, tlumeným světlem v tmavých
koutech, pořiďte si elegantní světelné organzy, pracujte se solitéry. Interiér rozhodně zútulní knihy, které
můžete netradičně vyskládat na parapet okna nebo na
designovou polici z exotického dřeva. Nezapomeňte
ani na takový detail, jako je vůně! Provoňte svoji předsíň, ložnici i obývák přírodními vůněmi. Propadněte
aromaterapii, která dokáže i léčit. Jaru budou vládnout květinové vůně, na jaře sáhněte po vůni malin
nebo ostružin a citrusů.
Velkým trendem v interiéru jsou čerstvě řezané květiny. Létu vévodí růže, můžete si ale klidně natrhat
i luční kvítí. Květiny aranžujte do jednoduchých a elegantní váz, nebojte se prohledat starožitnictví nebo
krabice na půdě. Květiny interiér zjemní. Hledejte
pro jejich umístění netradiční místo, nejen prostředek
jídelního stolu.
Trendy nám umí zamotat hlavu. Kdo z nás nechce být
stylový? Nenechte se ale módními výkřiky zcela pohltit. Vždy vnímejte prostor, který vám interiér nabízí,
jste totiž jeho součástí a jde především o to, aby vám
doma bylo dobře.
Text: Jana Poncarová,
foto: Shutterstock.com, Twin.cz

Cena stolu: 29.410,-Kč vč. DPH
Cena židle: 5.746,-Kč vč. DPH

Na showroomu společnosti Casamoderna ve Vestci u Prahy si můžete prohlédnout
rozkládací jídelní stůl Parona, který je v kombinaci ořechové dýhy a černého matného
skla s úpravou proti poškrábání. Tento stůl doplňují židle Romolo taktéž v ořechu
a látkovém čalounění.

Vídeňská 573
252 50 Vestec u Prahy
www.casamoderna.cz
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Sen o velké koupelně s oknem do zahrady si většina z nám bohužel musí nechat
jen zdát. Znamená to ale, že na koupelně nezáleží? Samozřejmě, že ne. V každé
i maličké koupelně si můžeme vytvořit prostor, kde si dopřejeme nejen očistu
těla, ale relaxaci duše…
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Ranní průlet koupelnou před odchodem do práce snad
raději pomiňme, v našich krajích začíná obecně pracovní doba brzy a komu by se chtělo vstávat o hodinu
dřív, abychom si ranní koupelnu opravdu užili. Zato
večerní a zejména pak třeba víkendová lázeň, to je
jiná. Ta by nám měla přinést skutečnou očistu nejen ve
smyslu čistého těla, ale také znovunabytí pohody duše
po celodenním a celotýdenním shonu.
Pro mnohé národy je lázeň téměř obřad spojený s dokonalým zklidněním, uvolněním těla a třeba i meditací. Voda je životodárný prvek, člověk se z vody rodí
a pobyt ve vodě, nadlehčující tělo unavené zemskou
tíží, ulevuje od napětí ve svalech, bolesti v zádech
i kloubech. Ale i když se nenamáčíte do vany, přinese
vám sprcha stejné uvolnění, jemné jehličky vody promasírují každý kousek kůže, rozproudí krev a dovolí
mysli volně plynout. Jistě znáte radostný pocit, když si
člověk může dovolit proběhnout se na jarním či letním
dešti. Sprcha je také takový déšť, jen mnohonásobně
intenzivnější a koncentrovanější. Pojďme tedy projít
koupelnu od A do Z a podívejme se, co by nám v ní
nemělo chybět a co naopak můžeme umístit jinam.

Umyvadlo
Základem pravidelné hygieny je bezesporu mytí
rukou, takže umyvadlo je nádoba, bez níž koupelna
prostě není koupelnou. Nejběžnější jsou umyvadla
závěsná, upevněná na zeď pevně na závěsné konzole
nebo dlouhými šrouby, protože o umyvadlo se často
opřeme plnou vahou, musí tedy držet opravdu dobře.
Moderní trendy vrátily do koupelen také umyvadla
samostojná. Funkčně připomínají starodávné lavory,
do kterých se nalévala voda z konvice, dnes jsou ale
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samozřejmě napojena na odpad a vede k nim rameno vodovodní baterie. Umístěna jsou na stolku nebo
podnoži, kde vnitřkem vede odpadní „husí krk“, který
u koupelnových systémů dnes velmi často nahrazuje
sifon. Je ohebný, jeho délka je flexibilní, takže se s ním
nakládá při instalaci volněji, než s klasickým sifonem
a pevnou odpadní trubkou. I vyladění husího krku má
ovšem svá pravidla, aby voda dobře odtékala a drobné
nečistoty spláchl proud odtékající vody. Každý instalatér ví, jak husí krk nastavit, jak má být dlouhý a jak
ho můžete ohnout, aby se neucpával, pro laika je to
někdy příliš těžký oříšek.
Tvar a velikost umyvadel si z široké nabídky vybere
ctitel tradice i milovník moderny. Trendy jsou dnes
všelijaké „vlny“, nepravidelné ovály s jednostranným
prostorem na misku na mýdlo, pravidelné ovály, či
právě třeba klasické samostojné kulaté mísy umístěné
na bytelném hranolu z ušlechtilého dřeva. Do malých
koupelen, ale také třeba na toaletu, kde si chcete jen
opláchnout ruce, se hodí menší rohová umyvadélka. Při dostatku místa je příjemnější pohodlně velké
umyvadlo, kolem kterého nenacákáte a můžete v něm
třeba i přeprat kousek drobného jemného prádélka.
Výpustné systémy jsou často spojeny s baterií, je to
praktičtější a rozhodně vzhlednější než gumový špunt
na řetízku. Stačí vytáhnout páčku na baterii a umyvadlo se uzavře, můžete do něj napustit vodu. Pak páčku
zamáčknete a voda odteče. Klasika si žádá odkladnou
plošku na mýdlo, skleničku se zubním kartáčkem a podobně. Jednoduché samostojné mísy ji většinou nemají, takže tyto věci odkládáme na místo vedle umyvadla
na podstavci. Z tohoto hlediska tahle umyvadla moc
praktická nejsou. Vypadají sice krásně, jenže podstavec
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Interiér = exteriér = zahrada
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Objednávejte přímo od dovozce na

www.nano pena.cz
Trvanlivost ochrany
•Zrcadla: 2 až 4 měsíce
•Okenní rámy: 3 až 6 měsíců
•Chrom a nerez: 4 až 6 měsíců
•WC a koupelny: 2 až 4 měsíce
•Stroje a přístroje: 3 až 6 měsíců
•Hudební nástroje: 6 až 9 měsíců
•Lakované povrchy: 3 až 6 měsíců
•Auto-moto karoserie, ráfky: 3 měsíce

z drahého dřeva samozřejmě trpí odložením mýdla
nebo postříkáním mýdlovou vodou a brzy se na něm
objeví nevzhledné skvrny. Pokud tedy volíte samostojné umyvadlo do koupelny, kde si myjete ruce často,
umístěte ho raději na keramiku nebo na podstavec
z umělého (pro milovníky luxusu pravého) kamene,
aby se vám dobře udržoval čistý.
Volba mezi umyvadlem keramickým a plastovým má
na obou stranách plusy i mínusy. Plast je lehčí, dobře
se udržuje, povrch se tak snadno nepoškodí. Když už
ovšem k proražení třeba pádem těžkého flakonu od
parfému dojde, je škoda nenapravitelná a nezbývá než
umyvadlo vyměnit. Glazura na keramice sice při pádu
těžšího předmětu může popraskat, to ale neznamená,
že umyvadlo nemůže sloužit dál. I když oprava glazury
je také neřešitelná záležitost a pavouček prasklin tu
zůstane napořád.
Smaltovaná umyvadla se na rozdíl od van dnes už
prakticky nepoužívají. Patří do doby oněch výše vzpomenutých lavorů. Možná si takový starožitný umístíte
třeba na chalupě do ložnice i s klasickou konvicí, z níž
si ráno nalijete do lavoru vodu na opláchnutí obličeje.
K obojímu patří pěkný stolek, kde umyvadlo smaltované nebo porcelánové je nahoře a na spodní polici stojí
krásná konvice. Je to nádherná funkční dekorace - jen
prostě musíte do konvice večer vodu nabrat a ráno ji
z lavoru vylít na zahradu.

Vana je místo pro relaxaci
Kdybyste Japonci nebo Turkovi řekli, že do vany napouštíte vodu, abyste se v ní umyli, nejspíš se od vás
s pohrdáním odvrátí, protože podle jejich názoru jste
čuňátko, ochotné ráchat se ve vlastní špíně. Skutečně
to tak je, než se položíte do vany s příjemně teplou
vodou, aromatickým olejem nebo pěnou, měli byste
se osprchovat. Teprve pak čistému tělu dopřejte vodní
lázeň. S dobou máčení to nepřehánějte - lázeňské
koupele nikdy netrvají déle než 20-25 minut, a tak by
tomu mělo být i s koupelí domácí. Pak už totiž pobyt
ve vodě není pro tělo odpočinkem, ale naopak zátěží.
Pokud vám tedy rozměry koupelny umožňují kombinaci sprchového koutu a vany, jste na tom ideálně.
Pokud se vejde jen vana, pak by měla být umístěna
tak, abyste při sprchování nestříkali vodu na podlahu.
Nejlepší je mít na vaně sprchovací zástěnu. Pozor, ne
na všechny typy van se montuje snadno, pokud tedy
zástěnu chcete, pamatujte na to už při výběru vany.
Jinak vám nezbude než si vystačit s nějakým omyvatelným závěsem, ten ale jednak nevypadá tak dobře
jako posuvná zástěna, jednak neudělá tak komfortní
službu.
Jaké tvarové možnosti se nabízejí? V oblibě jsou vany
rohové, potřebují ale poměrně dost prostoru, takže do
malých koupelen se nehodí. Zaberou plochu přibližně
2 metry čtvereční, vnitřní prostor odpovídá obdélníkovým vanám 190x90 (180x80) cm. Existují také vany
(ovál, mnohoúhelník), které nahrazují rohové řešení,
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avšak roh je vyzděn a klasicky obložen. Toto řešení
nabízí větší komfort při užívání, protože okolo vany
máte příjemně velký prostor na odložení věcí.
Pokud máte koupelnu s omezeným prostorem, raději
zvolte klasickou nebo asymetrickou vanu. Vyrábějí se
již od 120 cm délky, ale ty jsou spíše sedací, k pohodlné koupeli jsou vhodné vany s délkou minimálně 150
cm. Zhruba platí následující pravidlo: tělesná výška - 10
cm = minimální délka vany. Při menších rozměrech
můžete zvolit raději sprchovanu. Ta má menší hloubku, dospělí se v ní pohodlně osprchují a děti si i v ní
užijí spoustu zábavy. Při volbě velikosti vany dbejte na
pohodlné ležení, abyste neustále neklouzali, aby vás
netlačilo za krkem a podobně. Pro dokonalý komfort
si můžete samozřejmě do vany pořídit i plastový nebo
gumový polštářek pod krk opatřený přísavkami, které
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ho pevně udrží na vaně, a vy se tak můžete pěkně
opřít, aniž byste namáhali obratle krční páteře.
Pokud při plánování koupelny potřebujete šetřit každý
centimetr, využijete nejspíš některou asymetrickou
vanu. Mají různé rozměry, některé jsou skosené do
hrany, jiné do oblouku. Výhodou je, že v interiéru
ušetří místo, přitom ale svým velkým diagonálně řešeným vnitřním prostorem umožňují velmi pohodlné
koupání. Vzhledem k tomu, že v jedné části je vana
hodně úzká, je na místě ji nezapomenout vybavit zástěnou, jinak budete často v koupelně plavat.
Posledním typem jsou vany umístěné do prostoru. Je
to řešení elegantní a přináší estetický i uživatelský
komfort, potřebuje ale nejen dost prostoru, ale také
kompletní řešení přívodu vody a odpadu. Vany postavené v prostoru můžete obezdít a obložit, může-

te ovšem také vybrat nějakou stylovou s nožičkami
v podobě „lvích tlapek“. Ta se bude krásně vyjímat
v koupelně, kde i ostatní zařizovací předměty a dlažby
i obložení budou pamatovat na jednotný dobový styl.
Zejména mladé páry se možná nechají zlákat nabídkou van pro dva. Společná koupel může skutečně být
velice příjemnou chvílí sdílení okamžiků dokonalé relaxace, můžete k ní přidat vzájemnou masáž, ale také
jen popovídání třeba při svitu a vůni aromatických
svíček. Sklenka vína ve vaně patří spíš do romantického filmu, ve skutečnosti popíjení v lázni není ani moc
pohodlné, ani moc zdravé. Naopak pořádně se napít
a doplnit tak tekutiny vypocené v lázni bychom měli
rozhodně po skončení koupelové relaxace.
Milovníci koupání budou jistě uvažovat také o masážních a bublinkových tryskách. Ujasněte si ale hned při
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plánování, jestli se opravdu tak rádi doma koupete
a trysky budete pravidelně používat. Nechat je ležet
ladem totiž znamená, že se budou zanášet usazeninami a rychleji ztrácet funkčnost. Jinak jsou ovšem
úžasnou záležitostí, nechat si promasírovat jednotlivé
partie unaveného těla proudem vody z trysek je velice
osvěžující a bublinky okysličující koupel a jemně se
dotýkající kůže dodávají koupeli další nadstandard.
Instalace trysek vyžaduje pečlivé odborné zapojení
elektřiny a přívodu vody. A nevyplatí se moc šetřit -

čištění a protiskluzovost povrchu, jenže i to je u moderních materiálů zavádějící. Například technologický
výkřik minulého desetiletí – směs akrylátu a přírodních
minerálů – je tvarově naprosto stálý, otěruvzdorný
a odolný proti všem chemickým čistícím prostředkům,
takže se nemusíte bát, že při čištění poškodíte povrch.
Také smalty se ale vyvíjejí, a tak přibývá například ještě
další speciální vrstva, která zabraňuje usazování nečistot. Pro bezpečnost je možné vanu vybavit povrchovou
protiskluzovou úpravou „antislip“, což je směs křemičitého písku, který je zataven při vysoké teplotě do
smaltu. Špičkoví výrobci si svá tajemství samozřejmě
střeží, v každém případě vám ale doporučí, jak vanu
instalovat a jak ji udržovat čistou a nepoškrábanou,
aby vám dlouho dobře sloužila. Tato doporučení je
dobré dodržovat, protože obecné rady pro akrylát
nebo smalt už dnes skutečně příliš neplatí.

Sprchový kout

levné systémy rychle stárnou a přestávají fungovat.
Posledním - i když při výběru jistě ne - aspektem,
který budete při volbě vany posuzovat, je materiál.
Vezmeme-li to od nejstarších bytových van, narazíme na litinu. Je to materiál komfortní, má prakticky
neomezenou životnost a voda v něm pomalu chladne.
Nevýhodou je ovšem poměrně malý výběr tvarů a především velká váha litinových van. Dnes se setkáváme
hlavně se smaltovanými plechovými vanami, které
během vývoje litinu nahradily, a s ještě modernějšími
akryláty. Z uživatelského hlediska jsou si oba materiály
více méně rovny, nezáleží ani tak na tom, zda zvolíte
smalt nebo plast, ale jak kvalitní jeden či druhý materiál bude. Rozpětí je u obou variant veliké a odráží
se samozřejmě na ceně. Často se porovnává možnost
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Kdo si pod tímto pojmem představí smaltovanou
vaničku 80 x 80 cm se sprchou na tyči, v lepším případě i s pružnou hadicí na ruční osprchování, jak to
známe ze standardu panelákových bytů minulého
století, je na velkém omylu. Sprchové kouty se dnes
staly plnohodnotným způsobem očisty těla a tomu
se přizpůsobuje celá koupelna. Současným trendem
v oblasti sprchování jsou prostornější sprchové kouty,
které nabízejí mnohem více bezpečí a pohodlí. Pokud
koupelnu kompletně nově zařizujete, padne vaše
volba nejspíš na sprchový kout bez oné smaltované
vaničky, kde voda odtéká přímo do v podlaze umístěného otvoru - samozřejmě chráněného proti větším
nečistotám a vlasům, aby se nezanášel odpad. Takový
sprchová kout na podlaze vybavíte protiskluzovými
dlaždicemi a od okolního prostoru koupelny oddělíte
skleněnými nebo sklolaminátovými dveřmi. Různé typy
sprchových dveří, koutů a vanových zástěn nabízejí optimální zábranu proti stříkající vodě. Přesto je potřeba
požadavky na „vodotěsnost“ zahrnout do myšlenek
při výběru konkrétního výrobku. Plně orámované
kouty ve srovnání s designově orientovanými, částečně
orámovanými nebo bezrámovými nabízejí vždy vyšší
vodotěsnost. Při výběru dveří je třeba vědět, že ze
dveří, které se otevírají ven do prostoru, stejně nějaká
ta kapka spadne, kdežto například u posuvných dveří
zůstanou všechny kapky uvnitř. Komfortním materiálem na dveře či zástěnu je sklo se speciální povrchovou
úpravou, po kterém voda rychleji stéká. Díky tomu dochází k menšímu usazování nečistot a vodního kamene. Pokud i tak nějaké zbydou, lze je odstranit velmi
snadno bez použití agresivních prostředků. Sprchu ve
vydlážděném a kachlíčky obloženém koutu můžete
zvolit jakoukoliv - právě tak sem lze umístit masážní
panel s ruční sprchou jako pěkně designovanou hlavici
osazenou jednoduše nad hlavou. Když si ve sprše pouštíte pravidelně vodu na hlavu a necháváte ji stékat
po celém těle, je i toto řešení dobré. Neměli byste ale

Nábytek
Koupelnový

Řada PKF – FINE se vyznačuje tenkou,
čistou linii a svým luxusním dojmem oživí
každou koupelnu. Skříňky jsme vybavili
tzv. „push“ systémem, kterým je možné
jednoduše otevřít zásuvky potlačením
do čela. Samozřejmosti, jako u ostatních
našich řad je fakt, že tyto skříňky lze
kombinovat se zrcadly a zrcadlovými
skříňkami, které naleznete v naší nabídce.
Skříňky této řady je možné vyrobit za
stejnou cenu, jak v bílém provedeni, tak
ve čtyřech dekorech dřeva a lze je doplnit
o potřebný úložný prostor doplňkovou
vysokou skříňkou ve stejném designu.
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E-mail: prodejna@krajcar.cz
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Fyzikální

ÚPRAVNA VODY

Aquasar
pro domácíc i průmyslové využití

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

Email: info@aquasar.cz
Infolinka: 800 195 211
Mobil: 775 578 995

WWW.AQUASAR.CZ

nikdy zapomenout, že někdy si člověk potřebuje ve
sprše sednout, už jen proto, že mu není pohodlné déle
stát (u starších lidí s horší rovnováhou je to samozřejmé) nebo že si chce v sedě umýt a upravit nohy a nehty na nohou. Sedátko, z něhož snadno dosáhnete pod
sprchu nebo si k němu můžete přitáhnout sprchovou
hadici, zároveň je ale mimo hlavní proud vody, se dá
dobře zabudovat do jakéhokoliv koutu přímo na stěnu
jako součást obložení. Stejně tak je možné vytvořit
výklenek pro misku na mýdlo a někde dobře po ruce
umísit háček na zavěšení sprchového gelu nebo šamponu.
Druhou možností jsou sprchové boxy, které se prodávají jako celek i se sprchovým panelem nebo samostatně, kde si jednotlivé prvky pořizujete zvlášť. Komplet-
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ních stavebnic se nemusíte odříkat, je samozřejmě
jednodušší, když máte vše už poskládané od výrobce
a vyvarujete se tak toho, že něco k sobě nebude
pasovat. Stavebnicových boxů je celá cenová škála,
levné plastové jsou ale dost fórové, je u nich problém
s pevností konstrukce, což později způsobuje hlavně
pokřivení dveří, takže nejdou plynule otvírat a zavírat.
Velmi drahé boxy naopak často obsahují prvky, které
nakonec moc nebudete používat – například různé
elektronické ovládání, nastavování masážních trysek,
či dokonce osušování horkým vzduchem.
Při zařizování malé koupelny budeme muset s největší
pravděpodobností jednotlivé prvky pořizovat zvlášť,
abychom sprchový kout co nejkomfortnější vešli do
příslušného rohu nebo ke stěně. Základem je rozměr

o stěny boxu opatřené dveřmi. Je nutné si uvědomit,
že speciální sklo je bytelnější, tvarově stálejší a lépe se
udržuje, než polykarbonát. Ještě dodejme, že dveře
by měly jít co nejvíce rozevřít. Pak se bude sprchový
kout nejen pohodlně čistit, ale také bude lépe větrat
a vysychat.
Co dělá sprchový kout tím, co je, je samozřejmě sprcha. Když už jste se rozhodli investovat, promyslete
dobře, jak vám má sprchový kout sloužit. Někomu
skutečně stačí jednoduchá sprcha, ale mluvíme-li
o koupelnové relaxaci, kdo nemá k dispozici kombinaci s vanou, určitě zauvažuje o sprchovém panelu.
Je vybaven masážními tryskami, ty luxusní jsou dokonce složeny ze zadního dílu a dvou bočních, takže na
vás voda tryská z několika úhlů.
Základem sprchování je sprchová hadice s hlavicí.
I tady máte možnost volby mezi jednoduchou sprškou
a hlavicí, na níž se dá nastavit jednolitý proud i různý
stupeň dělené vody až po nejjemnější mlžení, které
je právě pro relaxaci velice příjemné, můžete pod ním
přitom strávit delší čas, aniž plýtváte vodou.

Toaleta a bidet

sprchové vaničky. Pro pohodlí by měla být nejméně
80 x 80 cm velká, vejde-li se větší, jen dobře. Vaničky
se obezdívají a obkládají stejně jako velké vany. To
platí zejména pro akrylátové a smaltované, výborným
řešením jsou ovšem moderní lité z mletého dolomitu
pojeného pryskyřicemi. Jsou těžké, tvarově naprosto
stálé, takže je můžete postavit přímo na podlahu nebo
usadit do podlahy, nebudou se prohýbat ani pohybovat. Vyrábějí se s protiskluzovou povrchovou úpravou
a na jejich čištění lze použít jakékoliv prostředky,
povrch se nepoškodí. Tvary vaniček jsou velmi různorodé, čtverce, obdélníky, ovály, kruhy, rohové vaničky
– je z čeho vybírat. Tady už ovšem přichází k dalšímu
prvku, u kterého je třeba si uvěřit, jestli a v jaké kvalitě
a ceně je k příslušnému tvaru vaničky dostupný. Jde

Bidet jako běžná součást osobní hygieny z českých
koupelen vymizel v souvislosti s miniaturizací příslušenství při výstavbě panelových bytů. Dokonce spadl
do kategorie “buržoazního luxusu a nevkusu“, což
sice dnes působí jako dobový vtip, nicméně tomu tak
opravdu bylo. Naštěstí se s rychlým nástupem dovozu
zahraniční sanitární keramiky a vybavení koupelen
dočkal brzké rehabilitace také bidet. To bohužel
neznamená, že si ho každý může pořídit, protože i po
rekonstrukcích bytových jader se do většiny příslušenství zkrátka nevejde. Nové byty už s ním ale většinou
počítají a je to dobře, protože používání bidetu pro
hygienu intimních partií patří k dobré péči o naše
zdraví, nikoliv k nadbytečnému přepychu. Aby si tuto
očistu mohl dopřát skutečně každý, přišli výrobci
s kombinací WC mísy a bidetu. Jde buď přímo o 2 v 1,
nebo o dodatečně namontovanou bidetovou spršku.
V poslední době se stále častěji kombi mísa nebo
sprška nahrazuje bidetovým elektronickým prkénkem. Jedná se o inteligentní WC prkénko, které se dá
jednoduše nainstalovat na záchodovou mísu téměř
jakýchkoliv rozměrů, klasickou i závěsnou. Elektronické bidety jsou velice praktické, protože vám na toaletě či v koupelně nezaberou žádné místo navíc. Další
výhodou je také jednoduchost ovládání a moderní
design. Elektronické bidety vám budou při správném
zacházení bezproblémově sloužit 10 až 15 let. Sedátko
i víko jsou zhotovené ze speciálního antibakteriálního
materiálu, který zaručí minimální nutnost čištění, stačí
pouze otřít vlhkou houbou.
Přídavné elektronické bidety, oproti těm běžným, nabízejí hned několik funkcí. Kromě klasického mytí je to
také příhřev vody a sušení teplým vzduchem, které je
možné regulovat v různých intenzitách. Sedátka jsou
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vyhřívaná a vybírat si můžete i z různých masážních
programů. Uvedení bidetového prkénka do chodu
je snadné, potřebujete pouze přívod studené vody
a zásuvku na 230 V. Přídavné elektronické bidety jsou
tou nejvhodnější volbou pro ty, kteří mají na toaletě
málo místa na to, aby se tam vešel obyčejný bidet.
Pro ty, kdo myslí ekologicky, je tu ještě jeden plus pro
elektronické bidetové prkénko - zakrátko zjistíte, že
nepotřebujete toaletní papír, očištění a osušení je totiž
dokonalé. Toaletního papíru se přitom spotřebuje na
světě neuvěřitelné množství, přitom je to produkt dále
nerecyklovatelný. Instalací prkénka ta nejen prospějete své osobní hygieně, ale také omezíte svůj podíl na
spotřebě dřeva a kácení lesů.

Koupelnový nábytek
Probrali jsme základní sanitární zařízení, zbývá tedy
doplnit, že ani koupelna se neobejde alespoň bez
nějakého nábytku. Krémy, dekorativní kosmetika,
voda po holení, manikúra, odličovací tamponky - to
vše je potřeba někam schovat, nechcete přece, aby se
vám to povalovalo po okraji vany. Ideální je závěsná
skříňka nad umyvadlem se zrcadlem. Dejte pozor při
jejím věšení - poměřujte ho tak, aby se v zrcadle viděli
všichni členové domácnosti. Když jsou výškové rozdíly
velké, volte podlouhlé vysoké zrcadlo, nikdo si pak
nebude muset stoupat na špičky nebo naopak pokrčovat kolena.
V koupelně by neměl chybět ani koš na prádlo, je zde
ideálně umístěn, protože z něj nic není cítit v bytě,
navíc většinou máme pračku umístěnou v koupelně,
takže prádlo nemusíme nikam přenášet. Koš na špinavé prádlo je taková chytrá Horákyně – ani zavřený, ani
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otevřený, ale něco mezi tím. Z příliš otevřeného se line
odér nošených ponožek a prádla, v příliš zavřeném se
prádlo zapařuje. Dobré jsou tedy koše nebo skříňky
proutěné nebo z umělého ratanu, zkrátka pletené,
tedy lehce větrající. Koš může být ale umístěn také ve
skříňce třeba zavěšený na dvířkách - tam je prádlo po
většinu času zavřené, ale skříňka netěsní natolik, aby
se v ní neobměňoval vzduch.
Skříňky na ručníky, předložky a župany patří spíš do
kategorie lákavých propagačních fotografií. Pokud
nemáte v koupelně okno, kterým prostor pravidelně
větráte, je zde stále poměrně vysoká vlhkost vzduchu
a čistě vyprané prádlo brzy ztratí vůni a naopak získá
lehce zatuchlý pach. Takže bílé prádlo skladujme raději v prádelníku jinde.
Naopak skříňka pod umyvadlem je záležitost jak
praktická, tak estetická. Uvnitř se schová propletenec
hadiček přívodů vody k umyvadlu a třeba i k pračce
i odpadních trubek a koupelnu pohled na ně nehyzdí.
Zároveň se sem vejdou například prostředky na praní
a úklid.
Ještě jeden zařizovací prvek bychom neměli opomenout. V bytech musíme někde sušit prádlo, zvláště pokud nemáme balkon. Šnůry na prádlo tedy můžete mít
nad vanou. Moc parády tady sice nenadělají, ale když
v bytě není jiné řešení, nedá se nic dělat. Šikovné jsou
skládací věšáky, které se dají postavit do vany i na podlahu, zaberou ovšem dost místa. Šňůry můžete vyřešit
také věšákem přišroubovaným na zeď, ze kterého se
lanka roztáhnou a konzolkou se zachytí protější stěně.
Když prádlo seberete, šňůry srolujete a v koupelně je
zase pěkně naklizeno.
Foto: Shutterstock.com

Úspora vody
až 85 %
nejširší výběr produktů
na úsporu vody
do firmy i na doma
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servis
odborná pomoc
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VLHKO A PLÍSNĚ
NEPŘÁTELÉ NAŠICH OBYDLÍ
Právě jste zjistili, že máte v místnostech mokré mapy na zdi, že se vám v těchto
místech odlupuje malba a v horším případě bobtná, praská a opadává omítka?
Domem se vám šíří „vůně“ zatuchliny a plísně? Tento nepříjemný stav může mít
několik příčin. Která z nich je ta vaše a co s tím?
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Kondenzace vody
Voda kondenzuje nejčastěji tehdy, když je v místnosti
nízká teplota (která se blíží k rosnému bodu: závisí na
teplotě a vlhkosti) nebo se ve zdech hromadí vodní
páry, které se díky vnější izolaci nedostanou přes zdivo
ven. Nejvíce případů vlhkosti je způsobeno kondenzací
páry v interiéru a vlhkosti podloží. Srážení vody trápí
zejména koupelny, místnosti, kde se pere, žehlí a suší
prádlo a kuchyně bez digestoře. Řešení spočívá v instalaci ventilátoru, který umožní vzduchu v místnosti
cirkulovat. Často je nutné vybourat ve zdi průduch, do
nějž je ventilátor (v kuchyni digestoř) instalován.

Dešťová voda
Často za problémy s vlhkostí stojí hlavně závady v odvádění dešťové vody. Může pronikat střechou či trhlinami
ve fasádě – tento problém můžeme odstranit použitím
fasádní omítky nebo nátěru, který nepropouští srážkovou vodu do zdiva, ale zároveň je prodyšný a propouští
vodní páry. Další příčinou mohou být špatné omítky, neprodyšné podlahy, dlouholeté zanedbání údržby stavby.

Vzlínání vody ze země
Zejména u starších staveb, ale v některých případech
také u nezodpovědně provedených staveb novějších,
se setkáváme s problémem vzlínaní vlhkosti. Pokud je
svislé zdivo kvůli nekvalitní nebo chybějící hydroizolaci
spodní stavby v kontaktu s vlhkostí, dochází v důsledku jevu zvaného kapilární elevace ke vzlínání vlhkosti
těmito konstrukcemi. Tento problém už je náročnější,
než přistoupíte k sanaci zdiva, nechte si udělat sanační
rozbor, který specifikuje zdroj vzlínání vlhkosti, určí
nejkritičtější místa výskytu vlhkosti a navrhne adekvátní způsob sanace zdiva.

Komplexní řešení od odborníků
Vlhkost může mít mnoho dalších důvodů: špatně
vyspádovaný terén, špatné omítky, neprodyšné podlahy, dlouholeté zanedbání údržby stavby, vlhkost
zeminy přiléhající k povrchu stěny, vlhkost podloží
vzlínající zdivem, absence funkčních izolací, překročení
životnosti použitých izolačních materiálů, nevhodné
stavební úpravy, zanesení drenáží. Ať už je příčinou
cokoli, řešení je jedno – odvlhčení zdí a odstranění závad. Pokud máte dostatečné znalosti a fortel, můžete
to zvládnout svépomocí, nicméně jistější bude svěřit
se některé ze specializovaných firem, které nabízejí
kompletní program odvlhčení bytu, domů, sklepů
i komerčních objektů včetně diagnostiky vlhkosti. Vlhkostní průzkum zahrnuje stanovení charakteru zdiva
a jeho složení pomocí mikrovlnných přístrojů měření
vlhkosti zdiva (povrchové i hloubkové), laboratorní
vyhodnocení chemického složení zdiva a odebraných
vzorků na vlhkost, měření teploty a relativní vlhkosti
vnitřního prostředí, měření tepelných mostů a rosných
bodů termokamerami a závěrečné celkové vyhodnocení průzkumu a návrh potřebných opatření neboli
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sanačních prací. A právě jen odborníci doporučí, která
je ve vašem případě ta správná.

Clona proti vzlínání
Abychom zabránili vzlínající vodě od základů, vytvoříme clonu mezi základy a zdmi. Jednou z několika
možností je vkládání hydroizolace do vodorovné
spáry, která vznikne postupným podřezáváním nebo
šachovnicovým vybouráváním zdiva. Účinnost závisí na
kvalitě použitého hydroizolačního materiálu. Nejvíce
se používají asfaltové a PVC pásy či fólie. Tato metoda
je velmi pracná, musí se dělat postupně, aby se nenarušila statika stavby.

Když je nutné podříznutí domu
Podříznutí domu znamená, že se nosná zeď přeruší vodorovným pásem nepropustné izolace obvykle v úrovni podlahy, a tak se zamezí vlhkosti pronikat do části
zdi nad hydroizolací. Vybourá se vždy několik řad cihel
nad plánovanou úroveň hydroizolace v šířce 1 metr,
položí se izolační pás, opět se zazdí a vybourá se část
zdi vedle. Je to velmi pracná metoda, která ale nevyžaduje žádnou speciální techniku. Pohodlnější metodou
je použití řetězové pily, která prořezává cihelné zdivo
ve spáře. Do spáry se vkládá izolační fólie o síle 2 mm.
Zdivo se zaklínuje pevnostními klíny a na závěr se
spára injektuje cementovou směsí. Fólie přesahuje přes
zdivo dle potřeby následných izolací podlah a podobně. Tato metoda je ale dost prašná.

Diamantové lano
Prostorově náročnou metodou je podřezání diamantovým
lanem, které se nasadí na kladky a navleče na hnací kolo.
Smyčka tvořená lanem s průmyslovými diamanty postupně
prořezává smíšené nebo kamenné zdivo bez průběžné spáry. Po prořezání spáry se vkládá izolační fólie o síle 2 mm.

Zdivo se klínuje pevnostními klíny a závěrem se proříznutá
spára injektuje cementovou směsí. Metoda podřezání zdiva
zaručuje spolehlivost a dlouhou životnost. Takto provedené
odvlhčení domu vydrží až do konce životnosti celé stavby.
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Vrážení plechů
Vrážení nerezových plechů je velmi kvalitní mechanický způsob, jak ochránit budovu před zemní vlhkostí.
Do průběžných spár ve zdivu se zarážejí ocelové desky.
Použití je omezeno pouze na existenci průběžné ložné
spáry ve zdivu. Při této metodě nedochází k razantnímu
zásahu do statiky budovy, celá metoda je velmi šetrná.
Odvlhčení domů pomocí vrážení plechů je poměrně rychlé a lze jej provádět i za současného provozu objektu,
pro aplikaci totiž stačí přístup pouze z jedné strany zdiva.

Drenáž proti vzlínání
Pokud nám zdi absorbují vlhkost ze země od základů
domu, účinným řešením je odvodnění okolí domu
vytvořením drenáže při základech. Vykope se vyspádovaná rýha u stěn až do úrovně základů, dno rýhy se
vyloží drenážní fólií, která se vytáhne podél stěny nad
terén. Do takto připravené rýhy se položí perforované
trubky, které vodu odvedou mimo objekt, a zasypou
se štěrkem. Aby nedocházelo k zanášení zeminy mezi
kamenivo, vrstvu štěrku je vhodné od zeminy separovat geotextilií. Po odstranění zdroje vlhkosti ještě před
stavební konstrukcí lze použít některou ze sanačních
metod, které odstraňují vlhkost ze zdiva a zabraňují
postupu vody zdivem.

Injektáž zdiva
Principem této metody je vnitřní hyrofobizace (dosažení vodoodpudivosti) stavebních hmot. Odvlhčení
zdí pomocí injektáže je účinné hlavně proti vzlínající
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vlhkosti. Nejdříve se navrtají injektážní otvory, které se
vyčistí od prachu a hrubých nečistot. Potom se do těchto otvorů natlačí hydrofobní vodoodpudivý roztok.
Vrty se provádějí cca 12 cm od sebe a v úhlu 20-40°.
Zdivo se zvlhčí a aplikuje se mikroemulze na bázi křemíku-křemičitanů (silikony, silikáty, silikonáty, siloxíny),
která pronikne do pórů zdiva a na jejich povrchu vytvoří chemicky vázanou voděodpudivou vrstvu, která
znemožní vzlínání vody. Touto metodou lze odvlhčit
téměř všechny druhy zdiva, jako například - cihlu, beton, žulu a jiné druhy kamene. Jde o chemický proces,
při kterém se „ucpou póry“ v základovém zdivu. Po
ukončení reakce je účinná složka stabilní, nerozpustná a není závislá na kolísání vlhkosti. Nevýhodou je
snížení pevnosti zdiva hustým vrtáním otvorů v základech, musí se posoudit vhodnost této metody podle
konkrétního případu. Aplikační pistole a hmoty jsou
k zakoupení u odborných prodejců, kteří se zabývají
touto metodou.

Tepelná izolace
Pokud je příčinou vlhnutí kondenzace páry z interiéru,
je třeba upravit také vnitřní prostředí budovy. Zpravidla
je řešením úprava vnější tepelné izolace. Tím se zvýší
teplota celé konstrukce a kondenzační zóny se posunou
mimo zdivo. Kvalitní vnější izolace řeší problematiku
tzv. tepelných mostů (místo v konstrukci, kde dochází
k větším tepelným tokům, resp. únikům tepla.) a zvyšuje se také akumulační schopnost domu. Naopak největším rizikem vnitřní izolace je právě vlhkost ve stěnách.
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Přestože je vnitřní izolace finančně méně náročným
opatřením, odborníci upřednostňují řešení tepelných
ztrát především vnější izolací. Co se týká izolačního
materiálu, je z čeho vybírat. Na trhu jsou pěnoplastické látky, vláknité materiály, pěněné silikáty, minerální
materiály, materiály na bázi dřeva a přírodních vláken
a materiály na bázi celulózových vláken.

Sanace střech a podlah
Pro sanaci střech se používají většinou asfaltové pásy
nebo speciální fólie z PVC. Materiály používané pro
izolaci musí zaručovat vysokou prostupnost vodních par a co nejnižší hmotnost, aby nedocházelo ke
zbytečnému zatěžování nosné konstrukce střechy.
Pro sanaci podlah se používá několik různých řešení
v závislosti na konkrétních dispozicích stavby. K sanaci
se většinou využívají svařované plastové fólie nebo
modifikované asfaltové pásy s kvalitní vložkou. Důležitý krok pro kvalitní funkčnost sanace je napojení podlahového systému na sanaci stěn. U podlah se hodně
používají asfaltové hydroizolační stěrky, které zaručují
trvanlivou a spolehlivou izolaci. Fungují v podstatě
jako náhražka lepenek. Interiér utěsňují proti vlhkosti
a jsou velmi vhodné i pod obklady a dlažby koupelen.

Jak vysušit vlhké zdi?
Pokud se chystáte vysušit zdi svého domu či bytu svépomocí, doporučuje se aplikace zateplovacího systému
nebo jen samotného termokeramického nátěru. Ten
vyspraví fasádu poškozenou trhlinami a udrží zdivo
v suchu, což zabraňuje tvorbě plísní a řas na stěnách.
Odstranění plísní a řas totiž nebývá vždy snadné
a vždy je lepší snažit se tomuto kroku vyvarovat. Termokeramický nátěr rovněž zajistí, že se do fasády nedostane dešťová voda, přičemž stěny budou „dýchat“.
Dále dokáže účinně odvádět vlhkost ze zdiva, takže
poskytuje výbornou ochranu pro stavební konstrukce.
Po aplikaci nátěru se vytvoří na povrchu membrána,
která zabraňuje vnikání vlhkosti do podkladu. Nátěr
má vysokou životnost, reguluje vlhkost ve zdivu a tím
udržuje stavební konstrukci po celý rok v suchém stavu, čímž snižuje náklady na vytápění a klimatizaci.

Boj s plísněmi
Plísní existují v přírodě miliony let a vědci jich určili
kolem 120 000 různých druhů. Rozmnožují se miniaturními sporami, které se dostávají vzduchem na
velké vzdálenosti. Ve vysoké koncentraci pak dráždí
sliznice dýchacích cest, vyvolávají kožní vyrážky, záněty spojivek a u citlivých lidí se může objevit i průduškové astma. Nenechte proto plísně růst a rychle je
likvidujte. Stoupající vzdušná vlhkost spolu se zahájením topné sezóny zvyšuje v bytech riziko nežádoucího výskytu plísní. Nepotřebují světlo a jsou nenáročné na živiny. Plísně se dostávají do našich obydlí
zpravidla na podzim díky vysoké vlhkosti ovzduší.
Výjimkou však nejsou ani plísně, které do místnosti
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zavítají například při výměně oken. S plísněmi můžeme účinně bojovat sami, a to mnoha metodami.

Savo aneb rychlá likvidace
Spolehlivým přípravkem je oblíbené Savo, které plíseň
ničí ve velké míře okamžitě. Aplikace je velice jednoduchá – všechna místa a zákoutí napadená plísní se
důkladně vystříkají a Savo se nechá působit. Proceduru
je dobré zahájit v ložnicích hned po ránu a přes den
důkladně větrat. Přestože opticky mizí plíseň doslova
během několika sekund, v omítce mohou její zárodky
stále zůstávat a plíseň má tak snazší cestu k návratu
během několika týdnů. Proto se pro dlouhodobější
účinek nástřik po několika dnech opakuje. Mechanické
čištění se provádí výhradně za vlhka. Pokusy o suché
očistění plísní zapříčiní rozšíření spor, jakési rozprášení“ plísně a rychlé zamoření celé místnosti.

Důležitá je prevence
Jakmile jsme se plísně zbavili, je důležité ztížit její návrat.
Největším nepřítelem plísní je čerstvý vzduch, proto
větráme zejména za slunečného počasí (za deště si domu
přivedeme jen další vzduch o vysoké vlhkosti). Ideální
jsou okna otevřená na mikroventilaci. V místnostech
nesušíme prádlo a udržujeme stálou pokojovou teplotu.
Nábytek neumisťujeme na doraz ke stěně, ale necháme
mezi zdí a zády nábytku několika centimetrovou mezeru, aby vzduch mohl cirkulovat. Je dobré pořídit si vlhkoměr a udržovat vlhkost v místnosti pod 50 %. Pokud se
to nedaří, řešením může být odvlhčovač, což je spotřebič,
ve kterém se do nádoby sráží vlhkost místnosti.

Nová, nejlépe sanační omítka
Pokud omítka vašeho bytu pamatuje nějaký ten pátek,
nejlepší bude její odstranění a obnova nátěrem s protiplísňovým přípravkem. Obnova omítky v dobře větrané místnosti bez stavebních závad by měla spolehlivě
zabránit vstupu plísní na několik let. Doporučujeme
použití sanačních omítek, které jsou vysoce prodyšné,
pórovité a tím pádem lehké, mají velmi nízkou kapilární
nasákavost a ideálně odpuzují vodu. Voda pak kapilárami neproniká ze zdiva do omítky, jejíž povrch zůstává
suchý a čistý. Odpařování vody probíhá pouze na vnitřní
straně omítky, kde také zůstávají vysrážené soli. Taková
omítka pak nesmí být natřena akrylátovými či latexovými barvami nebo pokryta tapetami. Tím by došlo k uzavření pórů a k odvodu vlhkosti by nemohlo docházet.
K výmalbě je pak vhodný nátěr na sanační omítky, který
zmíněné póry zachová. Na trhu jsou i vodotěsné omítky
- prakticky totožné s prodyšnou omítkou, ale mají obrácený efekt – zabraňují pronikání vlhkosti ze vzduchu
do zdiva. Používají se zejména v místnostech s vysokou
vzdušnou vlhkostí, jako jsou kuchyně, prádelny, atd.
V současnosti jsou však nahrazovány hydroizolačními
stěrkami a aplikují se už jen výjimečně.
Text: Eva Houserová,
foto: Shuttesrstock.com

Komerční prezentace

JAK CHYTŘE A EFEKTIVNĚ OMÍTAT

(SANACE/REKONSTRUKCE / NOVOSTAVBY)
LIŠTOVÝ OMÍTNÍKOVÝ SYSTÉM
Velice často se zejména u starších
objektů při rekonstrukci setkáváme
s problémem křivých zdí. Po otlučení
staré omítky zjistíme, že nerovnost zdí
i jednotlivých cihel je taková, že jednoduše nemůžeme použít standardně prodávané omítníky, neboť těmi
nedocílíme vyrovnání větší plochy
zdi. V takovém případě přistupujeme
k náročné a časově zdlouhavé standardně používané metodě vyrovnání
zdí pomocí hřebíkové sítě přetvořené
v strhávací pásky. Vytvoření hřebíkové sítě, nahození terčů z malty, jejich
zaschnutí, spojení terčů do pásků
a opětovné čekání na zaschnutí je
otázka celého dne, takže k samotnému omítání lze přistoupit většinou až
následující pracovní den.
Na trhu se nyní objevil český výrobek, který jednoduchým a efektivním
způsobem nabízí pomoc při omítání
jak rekonstruovaných objektů tak
nově postavených. Lze jej aplikovat
na jakékoliv pevné podklady, tedy
zejména cihly, kámen, beton apod.
Lištový omítníkový systém se skládá
z nerezových ocelových lišt jaklového
průřezu, jejichž připevnění na stěnu vedle sebe nám pomůže vymezit
požadovanou rovinu, tedy vlastně
tloušťku omítky. Lišty se zavěšují svými
zámkovými otvory na obyčejné vruty
upevněné do cihly bez hmoždinek.
Pomocí aku-šroubováku pak utahováním či povolováním vrutů snadno
a rychle nastavíme jednotlivé lišty
do požadované roviny. Protože lišty
po omítání vyjmeme z omítky, lze je
používat opakovaně.
Variabilita omítané plochy
Lištový omítníkový systém nijak neklade limity toho, jak velkou plochu
chceme omítat. Při dostatečném počtu
lišt je možné před omítáním najednou
vyrovnat celou místnost. Lišty, které
jsou dodávány v délkách 200 cm, 100
cm a 50 cm, lze navíc libovolně stavět
nad sebe díky spojkám. Je možné tak
nejenom omítat místnosti s nadstandardní výškou stropu, menší lišty nám
umožňují též vyrovnat prostory nad
okny, dveřmi, případně pod parapety.
Variabilitu omítané plochy také ocení
ti, kteří omítají velké plochy – fasády
domů, štíty apod. Před omítáním lze
nastavením lišt vyrovnat libovolně
velkou plochu a zabránit tak možný

zlomům, schodům apod. pokud zdivo
není dostatečně rovné.
Strojové omítání
Popisovaný výrobek může být též
velkým pomocníkem při strojovém
omítání. Stejně jako u manuálního
nahazování malty, lištový omítníkový
systém umožní v krátkém čase připravit požadovanou rovinu pro strojové
omítání. Zejména u rekonstruovaných
historických objektů s přirozenou křivostí zdí bude tento způsob přípravy
zdí velkou úsporou času a tak i peněz.

Lištový omítníkový systém se skládá
z nerezových ocelových lišt jaklového
průřezu, jejichž připevnění na stěnu
vedle sebe nám pomůže vymezit
požadovanou rovinu

Přesný pravý úhel
Krom jiného umožňuje lištový omítníkový systém vytvořit přesnou kolmost
omítek dvou stěn. Jak víme, kolmost
je naprosto esenciální pro správnou
aplikaci obkladů a také při vybavování místností pravoúhlým nábytkem do
rohů místnosti, pouze tak předejdeme
nevzhledným spárám mezi obklady
nebo nutnosti použít dodatečné lišty
k nábytku zakrývající mezery v důsledku rozbíhajících se stěn.
Novostavby
U novostaveb (resp. u zcela rovných
zdí) je možné použít lištový omítníkový systém s minimální tloušťkou
omítky 10 mm (tj. tloušťka lišty bez
použití vymezovacích podložek).
Oproti klasickým plechovým omítníkům má lištový omítníkový systém
jednu zásadní výhodu a tou je ekonomická návratnost. Zatímco klasické
omítníky zůstávají pod omítkou, lišty
lištového omítníkového systému po
omítnutí vyjmeme a používáme dále.
Ekonomický smysl takové investice je
pak více než zřejmý.

Lišty se zavěšují svými zámkovými
otvory an obyčejné vruty upevněné
do cihly bez hmoždinek

REKONSTRUKCE

JAKO VÝZVA
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Váš byt či dům už nevyhovuje
vašim potřebám a chystáte se
na jeho rekonstrukci? Musíte
počítat s tím, že vás tento krok
bude stát mnoho sil a peněz, ale
zkuste to brát jako výzvu.
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Stavební povolení – ano či ne?
Kompletní přestavba bytu či domu je časově i finančně velmi náročná, měli byste tedy předem vědět, jaký
efekt přinese a zda má vůbec smysl. Bydlení odpovídající vašim potřebám a nárokům totiž z některých
nemovitostí nevykouzlíte ani za cenu sebevyšších
nákladů. Avšak ještě než začneme se samotnou rekonstrukcí, nabízí se důležitá otázka. Potřebujeme
stavební povolení? Při běžné rekonstrukci bytu nebude stavební povolení představovat zase až takový
problém. Obvyklá přestavba bytového jádra se totiž
většinou obejde bez stavebního povolení i ohlášení.
Samozřejmě za splnění předpokladů stanovených stavebním zákonem. V některých případech je třeba na
úřad zajít. (Získání stavebního povolení nebo ohlášení
stavby se řídí podmínkami uvedenými v novele stavebního zákona (č. 350/2012 Sb).
Ohlášení stavby už vyžaduje například rekonstrukce
bytového jádra, která mění způsob jeho užívání. To
znamená, že byt zůstává bytem a nestane se z něj
např. obchod. To platí i v opačném případě, když by se
z nebytového prostoru stal byt. Dále je nutné ohlásit např. přesunutí a zvětšení koupelny do prostoru
chodby či přemístění toalety. Bez stavebního povolení se neobejdete v případě, že při rekonstrukci bytu
nahrazujete nosné příčky těžšími, bouráte zdi nebo
panely, které podpírají celou konstrukci domu, či do
nich vyříznete otvor.
Povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nepotřebujete, když stavební úpravy a udržovací práce nezasáhnou do nosných konstrukcí, rekonstrukce nemění
způsob užívání ani vzhled stavby, úpravy nemohou
negativně ovlivnit požární bezpečnost a životní prostředí a dům není památkou.To znamená, že v případě
přestavby bytového jádra, při které jsou zachovány
původní dispozice bytu a používaný materiál je stejný
nebo velice podobný tomu původnímu, nemusíte jít
na stavební úřad. Cestu si ušetříte také v případě menších zásahů, jako je například pokládka nové podlahy
a obkladů stěn. Povolení nebudete potřebovat ani pro
údržbu oken a dveří, výměnu rozvodů, opravu a výměnu umyvadel, van, sprchových koutů, toalet, kuchyňských linek a sporáků.
Co se týká výměny střešní krytiny, závisí to vždy na
tom, zda bude měnit i trámy, či jen překládat krytinu.
Minimálně je vždy ale nutné změnu ohlásit.

Krok za krokem v bytě
Začínáme s rekonstrukcí bytu. Zkuste si, alespoň v hlavě, rozplánovat, postup všech prací. I když máte objednané řemeslníky, je dobré jejich práci kontrolovat
tak, aby výsledek přesně odpovídal vašim představám.
Návrh si vypracujte do nejmenších detailů. Občas se
stává, že zapomeneme na detaily a tyto chyby se pak
jen těžko vrací zpět. A do finančního plánu nezapomínejte připočítat také odvoz sutin, starého nábytku
a domácích spotřebičů. Plánujete-li rozsáhlou rekon-
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strukci, připravte se na to, že váš byt bude po dobu
přestavby v podstatě neobyvatelný, plný suti a prachu.
Proto je dobré zajistit si přechodné náhradní bydlení.

Bourání příček není bez rizika
Společně s měnícím se životním stylem a novými technickými možnostmi se mění také naše představy a nároky na bydlení. Bydlíme-li ve starém bytě či domě,
může naše požadavky vyřešit radikálnější rekonstrukce
zahrnující i promyšlenou změnu dispozice.
Současným trendem je propojování jednotlivých
místností. Například vybouráním příčky mezi kuchyní
a obývacím pokojem můžeme získat větší obytný prostor, dosáhnout lepšího přirozeného osvětlení a tím
dodat celému interiéru vzdušnost a lehkost. Jindy zase
potřebujeme vykouzlit místnost navíc. Chytrým předělením či posunutím stěny v hlavním obytném prostoru
pak získáme například malý dětský pokoj či samostatnou ložnici.
Ačkoliv k takovýmto zásahům (pouze do nenosných
konstrukcí – příček) není dle stavebního zákona nutné
stavební povolení ani ohlášení, není tato práce bez
rizika. Měli bychom vědět, že pokud se nejde o příčku
lehkou (např. sádrokartonovou, umakartovou, atd.) je
lepší přizvat si na radu odborníka. Někdy se totiž i nosná zeď může tvářit na první pohled jako příčka. Nebo
naopak příčka, která nemá primárně nosnou funkci,
může v celém systému plnit svou roli a vynášet například část stropu, či další příčky nad sebou. Po jejím vybourání či postavení pak může dojít k prohnutí stropu
a popraskání podlahy v patře, mohou se také objevit
praskliny v omítkách stropů a to i u sousedních bytů.
Pokud situaci špatně odhadneme, může v nejhorším
případě dojít ke statickému narušení celé konstrukce.
Pokud se rozhodneme příčky bourat, je nutné počítat s hlukem, prachem a poměrně velkým množstvím
stavebního odpadu. To může znepříjemnit život nejen
nám, ale také ostatním sousedům. Proto je potřeba
si předem zajistit kontejner na stavební suť, informovat sousedy, zdvořile je požádat o trpělivost a také
se během celé rekonstrukce snažit udržet pořádek ve
společných prostorách domu. Pro zachování dobrých
vztahů v domě doporučujeme nezačínat bourací práce
v brzkých ranních hodinách (jak jsou často dělníci
zvyklí) ani nekončit příliš pozdě.
S montovanými příčkami (sádrokartonové stěny,
umakartová jádra, desky na bázi dřeva) se nejčastěji
setkáme v panelákových jádrech, půdních vestavbách,
novostavbách, či jako s dělícími stěnami dodatečně dostavovanými do starých bytů. Tyto příčky můžeme bez
problémů bourat, nebo do nich vyřezávat nové otvory.
K tomu nám postačí běžná pilka na dřevo, kmitací pila
nebo speciální pilka na sádrokarton. Na kruhové otvory můžeme použít také vykružovací vrták. Vytvořený
otvor pak jen začistíme další deskou, případně osadíme obložkovou zárubní. Při řezání otvorů si musíme
dát pozor na to, abychom se netrefili do profilů, na
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nichž jsou desky uchyceny. Pokud přesto potřebujeme
otvor v místě profilu, můžeme jednoduše použít výměnu a přidat profil nový.
Při bourání příček z betonových panelů, plných cihel
nebo cihelných bloků je nutné respektovat několik
základních obecných zásad. Před samotným bouráním
je nutné ověřit, jak jsou příčky uloženy a jak staticky
působí. To zjistíme nejen z původních plánů domu ale
taky pomocí sond. Můžeme v rozích oklepat omítku
a částečně odkrýt strop v místě styku s příčkou. Zamýšlené úpravy, či celkové odstranění musíme také posuzovat s ohledem na stávající otvory v bourané příčce
a to i v návaznosti na ostatní podlaží. Vyplatí se také
zadat návrh úprav architektovi, pomůže vám vymyslet
funkční řešení (kde později nebude problém umístit
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třeba zařízení kuchyně), a přitom ještě ušetřit náklady.

Kdy stavební průzkum
U bytů v domech postavených v 30. letech minulého
století (a dříve) je nezbytné provést stavební průzkum.
Mají totiž dřevěné stropy, u nichž je velké riziko ztráty
únosnosti. Trámy prohnilé vlivem zatékání nejsou
vidět a jedině sonda může odhalit jejich technický stav.
Dřevo předem totiž nevydává varovné signály (praskání), takže se v jediném okamžiku trám může „ušmiknout“ v místě uložení do zdi a celý strop se zřítí. Další
nebezpečí dřevěných stropů představují příčky. Často
totiž procházejí všemi patry nad sebou a jsou staticky
provázány se stropy. Zbouráním příčky například ve
3. patře se zřítí všechny další příčky v patrech vyšších.

nebo z lehkých tvárnic). Statické posouzení si vyžaduje
také bourání příček v panelových domech. Je třeba
porozumět celému konstrukčnímu systému, každý
má jiný rozpon nosných stěn a jejich provázanost se
zdánlivě nenosnými příčkami. Odstranit bezpečně lze
většinou jen bytové jádro a siporexové příčky tloušťky
6 cm.

Podlaha v paneláku

Nebezpečné je dokonce i probourání nového otvoru
pro dveře. Jedině statik může posoudit, jaká opatření
jsou při stavbě nutná.
Při stavebních úpravách v domech s dřevěnými stropy
by se neměly provádět mokré procesy, například betonování, aby voda nenatekla do stropů. Ty potřebují
„dýchat“, neměly by se uzavřít neprodyšnými materiály. Novější domy s železobetonovými stropy nejsou na
bourání příček tak citlivé, větším problémem může být
stavba příček nových. Stropní desky mívají tvar desky s žebry (nosníky) a původní příčky jsou postaveny
právě na nich, nebo v kolmém směru. Existuje jen malá
pravděpodobnost, že se novou příčkou trefíte přímo
na nosník. Těžká cihelná příčka by mohla strop staticky poškodit. Jistotou je příčka lehká (sádrokartonová

Rekonstrukce bytu si vyžádají téměř vždy výměnu
podlahových krytin. Také estetické požadavky se mění,
nehezké panelákové PVC se dříve překrývalo celoplošným kobercem, dnes lidé dávají přednost spíše
dřevěným podlahám. Jenomže dřevěná podlaha je
na rozdíl od PVC a koberce tvrdá, a tak sousedé pod
zrekonstruovaným bytem slyší každý váš krok, každé
upadnutí předmětu. Zvuk se přenáší vibrací, chvěním.
Tvrdé materiály jej přenášejí snadno, měkké ho tlumí.
Staré domy s dřevěnými stropy proto měly pod parketami (nebo častěji vlysy) měkký polštář z násypu, který
kroky utlumil.
Špatnou neprozvučnost železobetonových stropů
panelových domů částečně zlepšily podlahové krytiny
používané v době jejich výstavby - PVC a celoplošné
koberce. Díky své pružnosti a měkkosti dokázaly alespoň částečně utlumit kroky a nárazy. Zvolíme-li opět
pružnou a měkkou krytinu - PVC, vinyl, korek, linoleum, marmoleum či koberec, akustiku podlahy nezhoršíme, ale ani příliš nevylepšíme. Zlepšení by bylo
vzhledem k většinou nepříznivému výchozímu stavu
žádoucí i vzhledem ke zpřísněným normám.
Změněnou akustikou podlahy se však musíte zabývat
v případech, zvolíte-li krytinu tvrdší -laminát, dřevo
či dlažbu. Podstatou šíření hluku kroků či nárazů na
podlahu je přenášení otřesů do stropů a zdí, a tím
i šíření zvuku. Tvrdé materiály otřesy netlumí, naopak
je ochotně přenášejí. Proto pod tvrdé krytiny bezpodmínečně patří akustická izolace, dřevovláknitá deska,
podložka z korku nebo z jiného pružného materiálu,
speciálně k tomuto účelu určená. Akustická izolace
bývá přímo součástí podlahových dílců. Často používaný mirelon 2-3 mm silný není pro zvukovou izolaci
v panelovém domě dostatečný. Na akustiku podlahy
má vliv i řešení detailů, prostupů stropem, aby se zabránilo pronikání zvuku touto cestou.
Nezbytným doplňkem podlah jsou obvodové a doplňkové lišty. Kromě tradičních soklových lišt existují
vyrovnávací lišty (při přechodu mezi dvěma druhy
krytin), přechodové lišty (nahrazují práh, slouží k překlenutí spojů v rámci jednoho druhu krytiny), ukončovací lišty a doplňky (kroužky vhodné pro umístění
kolem roury od topení apod.), schodové lišty, případně
další. U většiny rekonstrukcí ale nestačí vyměnit jen
vrchní vrstvu za nový a modernější povrch. Každou
podlahu je nutné vyrovnat a dobře izolovat. Zažitou
klasikou je úprava podlahy betonem nebo samonivelační hmotou. Takový postup je však časově náročný
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(vysychání) a hrozí riziko prasklin. Možností, jak na rekonstrukci podlahy je hned několik. Elegantní a rychlý
způsob existuje však jen jeden - rekonstrukce podlahy
suchou cestou.

Vyrovnání podlahy suchou cestou
Ta spočívá ve vytvoření nové, suché, plovoucí podlahy
ze sádrokartonových, dřevotřískových nebo cementotřískových desek, pod které se položí vrstva lehkého keramického kameniva Liapor (keramzit). Tento
způsob rekonstrukce má řadu výhod: Liapor má skvělé
izolační vlastnosti, jeho Instalace je snadná a rychlá,
takže nejsou nutné žádné technologické přestávky.
Kamenivo Liapor je čistě přírodní a 100% nezávadný materiál, má nízkou objemovou hmotnost, takže
zbytečně nezatěžuje nosnou konstrukci a lze jej použít
i pro střešní nástavby. Umožňuje také bezpečné uložení rozvodů topení a elektroinstalací.
O hlučnosti podlahy nerozhoduje jen krytina, ale
celá její konstrukce, která může nepříznivé vlastnosti
krytiny eliminovat. Proto je ideální zásadnější rekonstrukce podlahy, nejen stržení krytiny a vyrovnání
povrchu. Dokonalou zvukovou izolaci zajistí podlaha
složená z několika poměrně silných vrstev včetně
té izolační. Proto by bylo účinnější strhnout PVC, na
mazaninu položit kročejovou izolaci, pevnou desku
a novou krytinu. Další, ještě lepší možností, je výměna
celé skladby podlahy, tedy vybourání betonové vrstvy
mazaniny v tloušťce asi 5 cm až ke stropní konstrukci. A potom realizovat novou plovoucí podlahu, jejíž
pružná kročejová izolace odděluje horní vrstvu podlahy od nosné konstrukce stropu i od svislých stěn, takže
nepřenáší otřesy a zvuky do konstrukce domu. Na ni
pak můžeme položit jakoukoliv krytinu buďto lepením
nebo plovoucím způsobem. Pozor – pojem plovoucí
je často chybně zaměňován s laminátovými krytinami.
Plovoucí znamená způsob konstrukce podlahy bez
pevného přichycení k horizontálním nebo vertikálním
konstrukcím. Plovoucím způsobem se pokládají různé
druhy lamelových podlah. Tyto vícevrstvé krytiny se liší
povrchovou vrstvou, která může být dřevěná, laminátová, vinylová nebo z přírodního linolea.

Výběr podlahové krytiny
Která krytina je nejlepší? Na to nejde jednoznačně
odpovědět. Záleží na tom, zda provádíte celkovou
rekonstrukci podlahy či chcete jen rychlé a co nejlevnější řešení. V prvním případě nebudete mít ve výběru
podlahové krytiny omezení, protože rekonstrukce vám
provede odborná firma již s ohledem na zvolenou
krytinu. Ve druhém případě byste měli sáhnout po
pružných materiálech - korku, vinylu, PVC, linoleu…
Ovšem pozor na to, aby řešení nebylo levnější jen
zdánlivé, protože se může prodražit náročnost přípravy podkladu, který musí být dokonale hladký. To je
také odpověď na otázku, zda můžeme do paneláku
zvolit laminátovou podlahu. Ano, pokud ji položíme
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na vrstvu kročejové izolace plovoucím způsobem,
nebo pokud má akustickou izolaci integrovanou v jednotlivých dílech krytiny.
Při renovaci panelového bytu často zatoužíme i po
dlažbě, nejčastěji v kuchyni či koupelně. Je to splnitelné přání, přestože zajistit, aby dlažba nezhoršila
kročejovou neprozvučnost, je poměrně náročné. Také
musíme počítat s tím, že důkladné provedení keramické dlažby se všemi náležitostmi přijde dráž, než
kdybychom ji položili bez ohledu na zvukově izolační
vlastnosti. Jak jsme už zmínili, konstrukce, na kterou
lepíme dlažbu, musí obsahovat kročejovou izolaci.
K tomu účelu existují speciální zvukově izolační vložky,
které se pro utlumení kročejového hluku vkládají mezi
vrstvy lepidla při jinak tradiční pokládce dlaždic.
Výměna podlahové krytiny v panelovém domě je málokdy snadnou, bezproblémovou záležitostí, proto se
raději vždy poraďte s odborníky, kteří posoudí situaci
na místě. Obrátit se na odborníky je doslova nutné
v případě, kdy rušíte některé příčky, V takových případech byste si sami s nerovnostmi v podlaze neporadili.
Profesionálně je třeba řešit i místa prostupů, například
trubek ústředního topení podlahovou konstrukcí.

Okna nová, nebo opravená?
Při rekonstrukci bytu se v souvislosti s energetickými
úsporami se houfně vyměňují stará okna za nová,
těsná s izolačním zasklením. Ale právě těsná okna se
často stávají příčinou vzniku plísní. Tepelně izolační
vlastnosti oken jsou pouze jedním z několika parametrů. Okno má zajistit také dostatek světla, větrání
a zvukovou izolaci. Z těchto pohledů může být staré
okno lepší než nové, izolační zasklení totiž nemá smysl
bez zateplené fasády. Chlad se chová podobně jako
voda, hledá si nejsnadnější cestu, tedy nejslabší místa.
Dokud je tímto místem okno, pára z interiéru se sráží
na něm a ze skla se voda snadno setře. Jakmile vsadíme nové okno do nezateplené fasády, povrch obvodových stěn je chladnější, pára na nich kondenzuje
a vznikají plísně. Okna by se měla osadit s dilatací, aby
měla možnost měnit objem vlivem teplotních rozdílů.
Osazení s pěnou mezi okenním rámem a ostěním
může mít za následek zkroucení rámu. Zvláště plastová okna mají velkou tepelnou roztažnost, v létě zvětší
svůj objem až o 5 mm/metr. Nebezpečí plísní se dále
zvyšuje nedostatečným větráním. Stará netěsná okna
zajistila dostatečné větrání i bez otevírání. Těsná okna
musíme často otevírat, abychom měli potřebný čerstvý vzduch, a tím se efekt energetických úspor značně snižuje. Těsná okna s dobrými tepelně izolačními
vlastnostmi přinesou opravdu účinné úspory a čerstvý
vzduch jen při řízeném větrání s rekuperací (zpětné
získávání tepla).
Z hlediska zvukové izolace se dvojsklo i trojsklo chová
podobně jako jednoduché sklo, výrazné tlumení hluku
zajistí dvě skla jen v případě, že je jejich vzdálenost
alespoň 10 cm. Proto jsou okna dvojitá (špaletová),

jaká bývají ve starých domech, mnohem účinnější. Jejich výměna za plastové okno nebo eurookno obyvatele bytů ve městě nepříjemně překvapí, hluk ulice jimi
proniká mnohem silněji. Těsná okna s dvojitým izolačním zasklením potřebují silnější rámy, aby sklo unesly.
Okenní otvor se ale při výměně nezvětšuje, zmenší se
tedy plocha skla. Pomineme-li estetické hledisko, pak
pro dřevo mluví vlastnosti materiálu ověřené staletími.
Nevýhodou plastu je vysoká tepelná roztažnost (3 až
5 mm na metr), kovová výztuž uvnitř má navíc roztažnost odlišnou.

Rekonstrukce kuchyně
Při celkové rekonstrukci se nevyhneme ani kuchyni,
včetně její dominanty - kuchyňské linky. Dnes můžeme
vybírat z mnoha materiálů a designů. Buďto zvolíme
levnější sektorovou variantu, nebo si necháme linku
vyrobit přímo na míru, záleží na našem vkusu a hlavně finančních možnostech. Také nezapomeňte na
spíž a měli byste přemýšlet o podlaze. Koberce v kuchyni se z hygienických důvodů nedoporučují, lino
málokdy udržíte čisté, plovoucí podlaha sice hřeje víc
než dlažba, ale také není příliš praktická, protože by
neměla přijít do styku s vodou. Nejpraktičtější se tak
zdají dlaždice, a pokud je zkombinujete s podlahovým
topením, není co řešit.

Vybourání bytového jádra
Obvyklým požadavkem při rekonstrukci bývá zvětše-

že koupelnu lze sloučit s toaletou, pouze pokud byt
nemá více jak dvě obytné místnosti. Je nesporné, že
spojením koupelny a záchodu vytvoříte prostornější
místnost. Ovšem je potřeba si uvědomit, že někdo
vyžaduje v koupelně soukromí a mohou tak vznikat
provozní problémy. Vždy je možné provést vstup na
záchod z prostoru koupelny a tím částečně vyřešit
problém se soukromím. Vstup na záchod ovšem nikdy
nesmí vést přímo z obytné či pobytové místnosti, pokud se jedná o jediný záchod v bytě.
Poté vás čeká řešení praktických věcí, jako je vedení
vody, odpadů a elektřiny. Jestliže je součástí vašeho
bytu umakartové jádro, měli byste původní zdi odstranit a postavit nové. Ve většině případů jsou původní
zdi velice slabé na to, aby například unesly obklad,
navíc jimi velice těžko povedete elektřinu. Při návrhu
je dobré respektovat doporučení dané normy (vyžadované stavebním úřadem). Většina rozměrů a dispozic
je ovšem nechána na vašem individuálním rozhodnutí
a požadavcích.
Obvodové konstrukce koupelny je potřeba provést
jako kompaktní, dostatečně nosné a s ohledem na
možnost vedení technických instalací (rozvody vody
a odpadu, elektro). Při přestavbách bytových jader
nebo koupelen zejména v panelových domech je
vhodné zvolit materiál na provedení svislých konstrukcí o co nejmenší objemové hmotnosti. Nejvíce dělících
svislých konstrukcí v současné době provádí z pórobetonových tvárnic. Druhou nepoužívanější alternativou
jsou příčky sádrokartonové. Konstrukce
podlahy (zejména pro nášlapnou vrstvu
z dlažby) musí být rovněž dostatečně
kompaktní a pevná.
Pro povrchovou úpravu koupelny je
nejvhodnějším řešením dlažba a obklad.
Produkty se dnes vyrábějí s minimální
nasákavostí, jsou odolné proti různým
chemickým vlivům a dostatečně houževnaté, což je předurčuje k dlouhé životnosti. Výběr velikosti obkladů a dlažby
záleží na vkusu a je opravdu individuální záležitostí. Nebojte se větších formátů, zvláště pokud máte prostor dostatečně velký na to, aby dlažba či obklad
vynikly.

Teplo od podlahy

ní koupelny, případně její propojení se samostatnou
místností, kde je umístěno WC. Je to jedna ze zásadních otázek, pokud se totiž rozhodnete pro spojení
místností, rozšíří se vám sice celkový prostor, nicméně
zmenší soukromí. Při řešení této otázky je potřeba
respektovat obecné požadavky na výstavbu. Ty říkají,
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K vytvoření tepelné pohody v koupelně,
WC, ale i jiných místností v bytě určitě
přispěje instalace vyhřívaných podlah.
Pro instalaci pod keramickou dlažbu se
často používá výraz „teplá dlažba“ jejíž výhodou je
i rychlé schnutí mokrých ploch. Instalaci určitě ocení
i uživatelé přízemních bytů, kde bývají podlahy často
značně studené, neboť se nacházejí nad neobytnou
částí domu. V panelových domech zase bývají z hlediska tepelné pohody zejména v koupelnách nepříjemná

období, kdy skončí (popř. ještě nezačne) topná sezóna,
ale venku je už chladno. Pro vytápění koupelny se
používá vyhřívaná podlaha, infra zářiče nebo elektrické žebříky na ručníky. Minimálně jeden typ vyhřívání
koupelny doporučujeme pro zajištění celkové pohody
a udržování vhodného klimatu v prostorách koupeny.

používá při bourání, je bourací kladivo. Zásady bezpečného bourání pomáhají předcházet škodám na
zdraví, životě a majetku. Před bouráním se ujistěte,
zda v případě zbourání příčky nehrozí její narušení.
Toto posouzení provádí statik. Bourání je prašná práce, a proto vždy používejte ochranné pomůcky, přede-

Rekonstrukce domu
Projektová dokumentace se provádí
nejen u novostavby, ale také v případě
rekonstrukce domu. Rekonstrukci lze
samozřejmě provádět i bez projektu,
nemusí se nám to však vyplatit. Projekt rekonstrukce domu vypracovávají
projekční kanceláře nebo soukromí
projektanti a projektová dokumentace
je nedílnou součástí žádosti o stavební
povolení. Takže rekonstrukce domu
začíná návštěvou projektanta, který
získá aspoň základní představu o rekonstrukci. Poté následuje návštěva objektu rekonstrukce. Pokud totiž nemáte
k dispozici původní projektovou dokumentaci, je nutné provést zaměření
stavby a stavebně technický průzkum
objektu. Následně projektant vypracuje
studii stavby s návrhem řešení. Pokud
studii schválíte, mohou začít práce na samotném
projektu rekonstrukce. Ten musí obsahovat současný
stav objektu, bourací práce (v případě potřeby také
statický posudek) a požadovaný nový stav. Mezi další
podstatné náležitosti patří inženýrské sítě a požárně bezpečnostní dokumentace. Bez výše uvedených
náležitostí není projektová dokumentace kompletní
a nelze ji převzít.
Rekonstrukci můžeme samozřejmě provádět i bez projektu. V tom případě sice ušetříte za služby projektanta (cena projektové dokumentace rekonstruovaného
objektu bývá dražší než cena projektové dokumentace
novostavby), ale zároveň riskujete, že se nám náš záměr podstatně prodraží. Navíc pokud nastane situace,
že bude rekonstrukci dokončovat jiná firma, než ta,
která ji začala, může být dokončení velmi problematické. Pokud se přesto rozhodnete, že se pustíte do
rekonstrukce domu bez vypracování projektu, doporučuje se, abyste v průběhu rekonstrukce prováděli
alespoň dokumentaci skutečného provedení. Jednotlivé fáze realizace si přitom fotograficky zdokumentujte. Vždy se hodí vědět, kde vedou kabely, potrubí, atd.
Tedy nejen pro případ další rekonstrukce za několik
desítek let.

Když nezbude než bourat
Pokud vám současné dispozice domu nevyhovují, přichází na řadu bourací práce. Stavba nové příčky není
náročná, pokud místo tradičního procesu mokrého
zdění použijete sádrokarton. Hlavní nářadí, které se

vším ochranné brýle a roušky. Před zahájením bouracích prací raději odpojte elektriku. Dále si ověřte, zda
v blízkosti nejsou rozvody elektroinstalace nebo vody.
K odvozu suti je třeba předem zajistit kontejner. Začít
s velkými opravami až po delší době po nastěhování
ovšem znamená, že se budete muset smířit s řemeslníky v domě. A to na řadu měsíců, možná i let. Postup
prací je proto třeba důkladně promyslet, abyste se do
takovéto nezáviděníhodné situace nedostali.
Nutné je dodržet určitý postup. Například nezačínat
opravou přízemí a pak se po několika letech pustit do
opravy podkroví a střechy, zejména pokud se bude
muset měnit celý krov. Zákon schválnosti většinou
zafunguje: krásně zrekonstruované přízemí snadno
poškodí silný déšť, ani plachta dům neochrání. Čili
nejprve je třeba opravit hrubé nosné konstrukce,
vyřešit poruchy domu a pak pokračovat k povrchům.
U izolace základů je problémem vzlínající vlhkost, kterou v budoucnu těžko odstraníte. Podobně je to i se
statikou domu. Potřebujete zesílit nejen základy, ale
i konstrukce stropu nebo krovu tak, aby unesly větší
zatížení novým podkrovím.
Jakmile vám do domu nepoteče a nebude se rozpadat,
je čas na další úpravy a tady už je okamžik k rozmýšlení, co dokončíte nyní a které práce budete moci
odložit na později. Nyní je třeba upravit k bydlení
alespoň část domu, například přízemí, s tím, že podkroví budete dokončovat později (střechu ale neodkládejte), odložit můžete i zateplení a práce na pozemku
kolem domu.
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Půdní vestavby
Půdy dříve fungovaly jako skladiště věcí, případně
k sušení bylin, květin, hub a podobně. Ovšem již před
rokem 1989 lidé začali objevovat jejich přednosti v podobě lacině dosažitelného bydlení a v následujících
letech se jejich rekonstrukce rozběhly naplno. Dnes už
půdní vestavby nejsou levným a přechodným řešením,
ale splňují všechny podmínky kvalitního či dokonce
luxusního bydlení.
Máme tedy půdní protor, z něhož chceme vytvořit
útulný byt. Nejprve musíme zvážit dispozice půdy, stav
střešní konstrukce a možnosti její rekonstrukce. Pokud
bude třeba postavit novou střechu, můžeme si dispozice podkrovních prostor trochu přizpůsobit, ovšem
nemůžeme čekat, že nám úřady povolí natolik odlišnou střechu, že by se obytný prostor pod ní řádově
zvětšil. V historicky chráněných objektech vám budou
do rekonstrukce střechy včetně původního krovu navíc
mluvit památkáři. Budeme muset komunikovat se
statikem a architektem (projektantem). A nakonec je
třeba vzít v potaz, že ne každá střecha je pro půdní
vestavbu vhodná.
Problematickými body může být nedostatek průchozího místa, příliš velký sklon střechy, takže nebudeme
mít dost místa pro nábytek, který si navíc budeme
muset nechat vyrobit na míru, aby mohl stát u šikmin,
dále vzdálenost hřebene střechy od podlahy půdy
(nejčastější důvod, proč nelze půdní byt vybudovat)
a také přístup na půdu. Přístup do půdního bytu je
ošemetný i z hlediska stěhování nábytku - po žebříku
to prostě nepůjde! Ze statického hlediska nás pak zajímá kvalita konstrukce krovu, ale i stropů posledního
podlaží a domu jako celku. Krov stačí mnohdy pouze
zpevnit dodatečnými prvky a opatřit izolacemi, latěmi
(či bedněním) a novou střešní krytinou. V současné
době máme velký výběr krytin, je jen na nás, zda se
rozhodneme pro pálenou tašku, plastovou krytinu, či
plechovou střechu. Každá krytina má své pro a proti,
v dnešní době už ale všechny zaručují vysokou životnost a výborný komfort bydlení i v podkroví. Na
volbě tašky také závisí volba krovu. Často je však třeba
krov zásadně rekonstruovat nebo postavit znova, byť
můžeme některé zachovalé části původního krovu
znova využít. Dřevěné prvky původního krovu nesmí
být napadené především dřevomorkou a tesaříkem.
Červotoč je v historicky cenných objektech tolerován
a stopy po něm jsou dokonce žádoucí (samozřejmě je
ale třeba dřevo ochránit). Dalším důležitým krokem je
napojení podkroví na rozvody vody, elektřiny, odpadu,
plynu a realizaci otopného systému a větrání.
Zásadní jsou v podkroví také izolace. Izolujeme tepelně, proti vodě a také akusticky, a to jak střechu, tak
podlahu půdy. Hydroizolace musí zabránit pronikání
vody do střešního pláště, tepelná izolace nás v zimě
chrání před úniky tepla a v létě před přehříváním
podkroví. Akustická izolace chrání obyvatele bytu pod
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námi (kročejová izolace) a nás před hlukem pronikajícím zvenčí. Co se týká tepelné izolace střechy, je
současným trendem izolace nadkrokevní, která navíc
zvětší obytný prostor a umožní přiznat některé prvky
krovu. Pokud se však rozhodneme pro izolaci mezikrokevní, je ji třeba spojit s izolací podkrokevní, abychom
dosáhli potřebných tepelně izolačních hodnot. Příčky v podkroví a opláštění šikmin můžeme realizovat
pomocí sádrokartonu a nebo palubkových obkladů.
Většinou se nedoporučují zděné příčky kvůli zatížení
konstrukce domu a též podlahy bývají navrhovány
odlehčené, nikoli klasické betonové (např. polystyrenbeton, nebo prkenný záklop na tepelné izolaci).
Přirozené denní světlo můžeme do podkroví dostat
pomocí štítových oken, střešních oken a vikýřů. Obzvláště volba vikýřů bývá velmi choulostivou záležitostí, měli bychom totiž vycházet z typu vikýřů, který
je místně obvyklý. I střešní okna však nabízejí různá
řešení a rozměry. Volbu oken a vikýřů prostě musí
citlivě vyřešit architekt stejně jako volbu střešní krytiny. Například u historicky cenných budov je vysoká
pravděpodobnost, že vám památkáři nepovolí jinou
krytinu než nové bobrovky. K realizaci půdní vestavby
budeme také potřebovat stavební povolení. V tomto
ohledu je ideální zvolit realizaci na klíč, kdy dodavatel
vyřídí vše včetně potřebné projektové dokumentace
a právě stavebního povolení.

Vybíráme vchodové dveře
Kompletní rekonstrukce domu si žádá také výměnu
vchodových dveří, které jsou vstupní bránou našeho
domova. Kromě toho, že dotvářejí důležitý vzhled
domu, hraje důležitou roli také otázka bezpečnosti.
V současné době jsou požadavky na bezpečnostní
dveře na zcela jiné úrovni než dříve. Klasické dveře
s bezpečnostním zámkem dnes už nestačí.
Vhodné bezpečnostní dveře by měly splňovat minimálně bezpečnostní třídu 3. nebo lépe 4. Důležité jsou
zámkové vložky, které musí být ve stejné bezpečnostní třídě jako samotné dveře. Protipožární odolnost
bytových dveří by měla být 30 minut. U rodinných
domů, které mají jiné únikové cesty, nejsou požární
dveře nutností. Na všechny vlastnosti dveří vyžadujte
certifikáty. Montáž dveří by měla nejlépe provádět
certifikovaná firma, která zároveň garantuje bezúhonnost svých zaměstnanců, a která umožňuje nepřetržitý
servis. Posledním rozhodujícím faktorem je záruční
lhůta, která by měla být u bezpečnostních dveří minimálně tři roky. Většinu bezpečnostních dveří 3. a 4.
bezpečnostní třídy je možné zabudovat do původních
kovových zárubní. Tím se může celková cena snížit
i o několik tisíc. Montáž dveří je obvykle rychlá a nevyžaduje větší stavební zásah. V případě, že se nevyskytnou nějaké nepředvídatelné okolnosti, montáž dveří
do původních zárubní trvá většinou dvě až tři hodiny.
Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com

OKNA DO SVĚTA
Malá okénka z podhorských chaloupek už jsou dnes jen málokdy inspirací. Obvykle
chceme velká okna, hodně světla, ale zároveň samozřejmě i teplo a izolaci před
hlukem. To jsou moderní okna současnosti.

52 | BYDLENÍ

INZERCE

BYDLENÍ | 53

Není to tak dávno, co platila jediná rovnice – čím silnější
sklo, tím lépe izoluje. Tak se mimochodem dospělo například k výrobě skleněných tvárnic – luxferů, které se
využívaly jako stavební prvek, poskytující efekt průsvitné (nikoliv průhledné) plochy a zároveň izolaci. I dnes
jsou oblíbené ovšem hlavně jako prvek dekorativní.
Skutečný převrat nastal až s využíváním nových rámů
a tmelů, které dokonale těsní. Tak bylo možno osadit

do rámu skla dvě a mezi nimi ponechat mezírku, v níž
byl odsátý vzduch nahrazen inertním plynem s nízkou
tepelnou vodivostí. Právě tato mezírka udělala z nových
oken lepší tepelnou izolaci. První okna však měla jednu
nevýhodu – uvnitř se rosila. Vývoj se tedy ubíral nejen
k dalšímu zlepšení izolačních vlastností, ale také odstranění srážení vlhkosti. Pokud jste tedy vlastníkem bytu
nebo domu, kde se stará okna nahrazovala třeba ještě
před patnácti, dvaceti lety izolačními, nejspíš uvažujete
o jejich další výměně. A uvažujete správně, protože srážení vlhkosti byla ona bolest, která majitelům starších
plastových oken přinášela často do bytu boj s plísní,
kterému se nedalo zabránit jinak, než trvalým pootevřením okna. K čemu pak ale izolační okno, že?
Moderní izolační dvojskla jsou standardně složena ze
dvou skleněných tabulí plaveného skla, přičemž jedna z tabulí je opatřena povlakem z mikroskopických
ušlechtilých kovů a kovových oxidů. Tyto vrstvy zlepšují
užitné vlastnosti tepelné izolace a protisluneční ochrany, zabraňují průniku UV záření do interiéru.
V nízkoenergetických či dokonce pasivních domech si
se standardem nevystačíte. Snižuje sice tepelné ztráty
oproti jednoduchému zasklení až o 45 procent, to je ale
u tohoto typu staveb málo. Výrobci tedy přišli s izolačními trojskly, která již potřebné parametry měla, byla
ale hodně těžká, což zatěžovalo samotnou konstrukci
stavby a omezovala průnik světla a sluneční energie.
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Dnes se trojskla stále vyrábějí, nové technologie ale
vyřešily jejich odlehčení a zároveň také dostatečnou
prostupnost světla i sluneční energie. Dalším vylepšením
je používání izolačních dvojskel, kombinovaných s fólií
pokrytou nízkoemisivní vrstvou, která je napnuta uvnitř
izolačního dvojskla. Výsledkem je třívrstvý systém se
dvěma oddělenými komorami (analogie trojskla) ovšem
s hmotností dvojskla. Ochranná vrstva je plně propustná pro viditelné světlo a zároveň odráží
teplo přenášející záření a UV záření.
V praxi jsou tato nejlépe izolující okna
vhodná skutečně pro nové stavby, kde
i jejich další konstrukce je projektována
jako nízkoenergetická nebo pasivní.
U starších objektů se ani při zateplení
fasády a střechy zpravidla nedostaneme
na hodnoty, které vykazují tato okna,
takže bychom sice měli dokonalou izolaci na oknech, ale zbytkem stavby by
nám utíkalo tepla víc, což je pochopitelně neefektivní a zbytečné.
Pokud máte okna do ulice, v níž je velký
provoz aut nebo bydlíte v hlukové zóně
letiště, bude pro vás kromě tepelné
izolace hrát zásadní roli i izolace zvuková, protože opět okna jsou ta místa
na domě, kudy hluk proniká nejvíc.
Standardní izolační dvojskla pohlcují až
32 dB. Použitím silnějších skel a zesílením distančních rámečků v oknech je
možno tuto hodnotu podstatně zvýšit.
Na jiných místech je zase potřeba skla s vyšší odolností
proti rozbití. Určitě znáte sklo s drátěnou mřížkou, často ho najdeme u starších domků třeba jako stříšku nad
zápražím. Jeho nevýhodou je ovšem právě ona viditelná drátěná mřížka, což u vchodu do domu nevadí, ale
už by nebylo použitelné třeba na automobily. Na jejich
boční okna se tedy používá sklo tvrzené, u něhož při
rozbití vznikají malé neostré úlomky. Na čelní sklo by
ani to nestačilo, tam se používá sklo vrstvené, kdy při
rozbití úlomky ulpí na fólii.
Pokud chcete dokonalou ochranu proti slunečnímu
záření, máte k dispozici protisluneční skla. Používají se
z důvodu zamezení přehřátí a přesvětlení interiéru. Ve
standartním izolačním skle je nahrazena vnější tabule
speciálním sklem s reflexí nebo absorpčními schopnostmi a tím je odstraněn vliv nadměrného slunečního
záření. Odstraní se tedy takzvaný skleníkový efekt.
Pro dobré zastínění a zároveň možnost nastavovat
množství průchodu světla do místnosti můžete zvolit
také izolační dvojsklo s žaluziemi integrovanými dovnitř
okna mezi skla. Jsou zcela bezúdržbové, ovládají se
pomocí rotačního magnetu nebo motorem. Nemusíte
už tedy dále řešit, zda instalovat žaluzie venkovní nebo
interiérové. Přitom je na výběr řada barevných řešení,
takže integrované žaluzie můžete přizpůsobit barvě fasády nebo zařízení interiéru. Kromě zastínění poskytují

krát
účinnější ochrana
před nahříváním

Markýza FAKRO-

Nejlepší
ochrana na léto

Vyzkoušejte markýzu

bez rizika!

*

Markýza FAKRO - Nejlepší ochrana před úmorným horkem

Doba trvání programu: 15.05. - 31.08.2017
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V případě, že nebudete spokojeni, můžete ji vrátit a my vám vrátíme peníze.
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žaluzie i zvýšenou ochranu proti hluku.
Ruku v ruce s výběrem vhodných skel samozřejmě jde
i výběr rámů. Hlavní otázkou v tomto případě je:

Plastová nebo dřevěná?
Správnou odpověď je vždy třeba hledat individuálně
porovnáním konkrétních potřeb a vlastností oken technických parametrů, životnosti, vzhledu a designových možností, stálobarevnosti, cenové náročnosti,
požadavků na údržbu atd. „V posledních letech získal
v Evropě i u nás významnou pozici plast, který se pro
výrobu oken a dveří stal materiálem číslo jedna,“
říká odborník na okna Daniel Zeman. „Nejpádnějším
argumentem pro jeho použití v této oblasti je minimální nutnost údržby. Za velmi příznivé ceny lze získat
v různých barevných provedeních okna odolná vůči
klimatickým vlivům, která jsou zároveň dobrou tepel-
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nou i zvukovou izolací. K tomu, abyste si mohli užít
nesporných příznivých vlastností plastových oken, které
jsou dnes již obecně známé, je ovšem třeba, aby šlo
o kvalitní výrobek a aby také byla zajištěna jeho kvalitní
montáž. Proto je vždy třeba zvážit, pro kterou firmu se
v případě pořizování nových oken rozhodnete. Vždy si
nejprve zjistěte, zda použité materiály, případně celý
výrobek je opatřen příslušnými certifikáty ze zkušeben
a zda celý výrobní proces splňuje příslušné kvalitativní
normy,“ dodává odborník.

Dřevěná okna
Jste spíše ekologický tip? Pak sáhněte po klasice, kterou
jsou okna dřevěná. Dřevěná okna jsou díky svému zcela
přírodnímu materiálu ekologická, velmi pevná a dřevo „dýchá“. Výhodou dřevěných oken je v první řadě
vyšší životnost. Okna jsou odolnější vůči mechanickému

„dýchá“). Výhodou je také možnost opravy menšího
poškození okna. U plastových oken je potřebné vyměnit celé okno,“ vysvětluje odborník. „Dnešní eurookna jsou navíc vyráběna technologií, která zabraňuje
jejich nevhodnému kroucení. Neopomenutelnou
výhodou je také možnost renovace oken nátěrem budou pak vypadat jako nová. Barevná plastová okna
naproti tomu postupem času blednou, bez možností
obnovení původního vzhledu. S novým nátěrem oken
vám s radostí pomůžeme. Životnost je při správné péči
daleko vyšší než u plastových oken - 100 let. Dřevo ale
přináší i své nevýhody. Eurookna jsou přibližně o 20%
dražší a potřebná je také zvýšená péče. Na rozdíl od
takřka bezúdržbových plastových oken, je potřebné
eurookna ošetřit jednou do roka oživovací sadou. Při
dodržení této péče postačí okna přetřít jenom jednou
za 10 až 15 let.“

Hliníková okna

poškození, nátěr lze obnovit. Při správné údržbě mají
životnost 100 let. „Nevýhodou dřevěných oken oproti
plastovým je jejich vyšší cena a větší nároky na údržbu.
Rozhodnutí je na každém, jakému materiálu dá přednost. Pro někoho jsou dřevěná okna znakem prestiže
a spojení s přírodou, jiní zase upřednostní jednoduchost
a bezúdržbovost oken plastových. Dřevěná okna nejsou
vhodná pro každého, ale ti, co si je vybrali, nelitují,“
dodává Daniel Zeman.

Eurookna
Variantou dřevěných oken jsou eurookna, která nahradila klasická zdvojená dřevěná okna. Zcela jasnou
předností eurooken je 100% přírodní materiál a ekologičnost. Dřevo je materiál ryze přírodní. „Eurookna
s sebou přináší řadu dalších výhod: vyšší tuhost, nízkou
tepelnou roztažnost a propustnost vlhkosti (dřevo

Hliníková okna a zejména vchodové dveře si získaly
mezi zákazníky velkou oblibu pro svůj reprezentativní
design, prakticky neomezenou životnost profilů, vynikající pevnost a tvarovou stálost. „Hliníkové profily
zaznamenaly veliký pokrok v oblasti tepelné izolace,“
pokračuje Daniel Zeman. „Díky profilaci bez tepelných
mostů nyní nehrozí žádné promrzání a tepelné ztráty.
Naopak. Díky bezúdržbovosti, pevnosti a takřka nezničitelnosti by hliníkové dveře neměli chybět v často
používaných vchodech - jako jsou např. vchody do
panelových a bytových domů, obchodních center, kulturních zařízení atp. Volba hliníkových oken a dveří je
známkou dobrého vkusu. Svým elegantním a nadčasovým designem totiž výrazně oživí vzhled každé stavby,
přidají jí na výjimečnosti, reprezentativnosti a povýší ji
mezi moderní díla.“ Jakýmsi kompromisem by pro vás
mohla být kombinace dřeva a hliníku v podobě oken
dřevohliníkových, která v sobě spojují výhody všech
ostatních oken. V interiéru nádherné přírodní dřevo
s vůní pryskyřice a stabilní profil s neomezenou životností. Zvenku pak hliník, který nemusíte nikdy natírat
a je barevně stálý.

Ozdobné zasklení
Jsou místa, kde chcete mít světlo, ale také soukromí.
Klasickým příkladem je okno v koupelně. I pro takové případy je možno využít okna s izolačními skly, jedno nebo
obě skla totiž mohou být ornamentální, to znamená, že
jsou buď čirá, nebo matná s nejrůznějšími možnostmi
lisovaného dekoru. Taková skla určitě znáte, jednoduchá
se používají na výplně interiérových dveří nebo dvířek
kuchyňské linky. Dnes je umí výrobci právě tak použít na
zasklení izolačních oken.
Chcete tabuli opticky rozdělit na menší části? Ani to není
problém. Řešením jsou meziskelní příčky. Instalují se mezi
skla do distančních rámečků a mohou být umístěny horizontálně i vertikálně. Vyrábějí se z plastu, na výběr je řada
barev nebo do dřevěných rámů imitace různých dřev.
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Nepořídili jste okna s meziskleními příčkami a rádi byste to vyřešili dodatečně? Můžete použít profily, které
se lepí přímo na sklo. Lepení raději svěřte odborníkům,
aby rámeček vypadal opravdu dobře, je třeba, aby
okraje nenápadně splynuly s rámem.

Zimní zahrady a skleníky
Pokud již hovoříme o dominantní úloze skla, určitě
musíme v závěru zmínit i stavby, které by se bez skla
neobešly. U obou těchto staveb je sklo nejdůležitějším
prvkem, zásadní rozdíl je ale v tom, čemu slouží. Zatímco zimní zahrady jsou součástí obytného prostoru
domu a mají za úkol poskytovat pohodlí hlavně lidem,
skleník slouží rostlinám. U zimní zahrady záleží na
tom, jestli ji chcete využívat celoročně nebo ji v zimě
necháte ladem a necháte v ní jen přezimovat rostliny,
které nesnesou mráz. V každém případě se moderní
zimní zahrady zasklívají izolačními dvojskly, na střechu se pak používají skla s bezpečnostní fólií. Pro letní
komfort je nutné, aby se nejméně třetina svislého
zasklení dala otvírat. Z estetických důvodů a také pro
částečné utlumení slunečních paprsků se často používá
dvojsklo, jehož vnitřní tabule je čirá a vnější tónovaná
do modré, zelené, hnědé nebo šedé. Pro výraznější
tlumení slunečního záření je pak vhodné sklo zabarvené – stopsol. To má navíc tu výhodu, že když je venku
světlo, není dovnitř vidět, zvenčí totiž funguje jako
zrcadlo. Na svislé stěny postačí tónované sklo, největší problém s přehřívání zimní zahrady ovšem vytváří
skleněná střecha. Na tu je tedy vhodné použít takový
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typ izolačního skla, který odrazí co nejvíce slunečních
paprsků. Bezpečnostní sklo s fólií je na střeše podmínkou. Na výběr je buď silnější sklo (na rozdíl od běžně
používané o síle 4 mm se zde použije síla 5 mm) opatřené fólií, nebo sendvičové sklo, u kterého jsou dvě tabule slepené fólií. V obou případech může zvolit sklo
čiré nebo matné. Taková skla zabrání pádu střepů do
místnosti, když přijdou kroupy, odtávání sněhu na nich
probíhá postupně, protože v zimní zahradě navazující na vytápěný dům a opatřené izolačním zasklením
nikdy nemrzne. V lokalitách, kde sněhu bývá víc, je
dobré na to pamatovat větším sklonem střechy. Pokud
zimní zahradu užíváte i v zimě, budete muset přitápět.
Nejlepší řešení je umístění topných těles po obvodu
místnosti. Izolační sklo vám přitom poskytne svou
další dobrou vlastnost – jeho vnitřní strana totiž nikdy
není úplně chladná jako u jednoduchého zasklení, což
samozřejmě přispívá pocitu tepelné pohody.
Skleník, to je docela jiný příběh. Stavíte ho proto, aby
rostliny byly v teple a dostávalo se jim co nejvíce slunečního světla. Přitom ale slunce nesmí rostliny spálit.
Pokud se nerozhodnete pro skleník s polykarbonátovou výplní konstrukce, pak je nejlepší speciální skleníkové rozptylové sklo. Poskytuje rostlinám to, co se jim
líbí nejvíc – plné světlo, ovšem ne přímé, ale rozptýlené. Používá se většinou sklo o síle 4 mm, aby odolalo
i krupobití při letní bouřce. Nezapomeňte, že i rostliny
ve skleníku potřebují větrání, i když ne takové jako vy
v zimní zahradě.
Foto: Shutterstock.com

dovozce dřevěných podlah

www.stilparkett.cz
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Praha 4, Na výspě 66
Přerov, Tovární 7a
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ZABEZPEČTE DŮM,
AŤ MÁTE KLIDNOU DOVOLENOU
INZERCE

Koupili jste si zájezd k moři a nemůžete se dočkat, až za sebou zavřete dveře,
necháte za nimi všední starosti a užijete si teplo a slunce? Ve chvíli, kdy se chystáte
na dovolenou, byste měli, kromě shánění plavek a slunečních brýlí, řešit také
zabezpečení své domácnosti. Zatímco nám s nástupem léta upadá pozornost,
zloději jsou ve střehu a mají žně. Podle policejních statistik narůstá v létě počet
vykradených domácností až o desítky procent ve srovnání s ostatními částmi roku.
Nedovolte jim proto, aby vaše dovolenkové zážitky zmařil nepříjemný návrat do
vykradeného bytu.
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Léto patří zlodějům, chtělo by se říci. Díky zlepšení
hospodářské situace a snížení nezaměstnanosti i stále
lepšímu zabezpečení bytů u nás sice kriminalita klesá,
ale letní měsíce pořád patří k období, kdy se zlodějům
daří. Vybírají si rodinné domky, byt, stejně jako víkendové chaty nebo chalupy. Před nárůstem vyloupených
nemovitostí během letních prázdnin každoročně varují
odborníci, ať už z řad pojišťoven nebo policie. „Největší počet škod způsobených vloupáním nám klienti hlásí
během letních měsíců, v mnoha případech po návratu
z dovolené. Průměrná výše škody se pohybuje kolem
55 tisíc korun. Uvedená částka zahrnuje ukradené vybavení domácnosti a také zničená okna, dveře, zámky
a další zabezpečení, které zloději museli překonat, aby
pronikli do domu nebo bytu,“ konstatuje Jan Vlček
z jedné z českých pojišťoven.
Do domů se pachatelé trestné činnosti nejčastěji dostávají přes balkón, okna nebo vstupní dveře. V případě bytů by se měli mít na pozoru zejména nájemníci
nižších pater a také majitelé podkrovních bytů, do
nichž se zloději často spouštějí ze střechy. Právě v letních měsících zlodějům podstatně nahrává fakt, že lidé
nechávají otevřená okna i balkonové dveře. Pachatelé
často vnikají do domů v nočních hodinách a nerozpakují se vykrást dům či byt i se spícími nájemníky.
Evidovány jsou také případy, kdy je domácnost vykradena ve chvíli, kdy majitelé tráví čas na zahradě. Proto
je velice důležité věnovat pozornost dostatečnému
zabezpečení vaší domácnosti. To hraje důležitou roli
i při případném jednání s pojišťovnou.
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Když chcete ke svému majetku přistupovat odpovědně
a minimalizovat riziko, že se k vám v letních měsících
dostane nezvaná návštěva, promyslete vhodné zabezpečení bytu nebo domu. Uvažovat můžete o přidání
bezpečnostních zámků, o instalaci bezpečnostních
dveří, kamer nebo alarmů. Například chytré domácnosti umožňují už takovou věc, že můžete pohyb ve
své domácnosti sledovat on-line na svém mobilu nebo
tabletu. Zapomenout byste neměli ani na pojištění,
pokud by bezpečnostní opatření selhala a zloděj se
k vám nakonec dostal.

Nepřekonatelný zámek
Jaké dveře si vybere zloděj, když se bude na jednom
patře rozhlížet a napravo uvidí masivní bezpečnostní
dveře a nalevo obyčejné dveře s ještě obyčejnějším
zámkem? Ty nalevo nehlučně otevře během několika
vteřin. Mechanické zabezpečení dveří nebo oken je
proto klíčové. „Čas, který zloděj potřebuje k vniknutí
do objektu, závisí na bezpečnostní třídě zabezpečení dané cesty. Je tedy logické, že zloději raději volí
objekty, do kterých se dá vzniknout rychle a za pomoci
jednoduchého nářadí. Například u zámků s bezpečnostní třídou tři platí, že musí odolávat alespoň pět
minut síle páčidla, kladiva nebo vrtáku. Zámky s bezpečnostní třídou čtyři odolají deset minut elektrické
vrtačce, sekeře anebo kilo a čtvrt těžkému bucharu,“
konstatuje Jitka Vozábová, specialistka z firmy zabývající se zabezpečením domácností.
Když se budete pídit po tom, jaké by měly bezpeč-

Domovní dveře
bez bočního dílu
od

31 999 Kč*

Garážová vrata
s pohonem
od

20 499 Kč*

INZERCE

Červen je ideálním časem pro letošní
první výlet na Lipno. Stezka korunami
stromů Lipno je otevřena po celý rok,
od 29. dubna je navíc pro návštěvníky
připraven rodinný park Království lesa.
Rodiny s dětmi se mohou projet po Jezerní cyklo a inline stezce, která vede
přímo po břehu Lipna. S Lipno.card lze
na jaře navíc získat výhodnější vstupné jak na Stezku korunami stromů, tak
v půjčovně sportovního vybavení nebo
Království lesa.

Domov je tam,
kde se cítíte bezpečně
• Garážová sekční vrata RenoMatic light
• Domovní dveře Thermo65 se zamykáním
zabraňujícím vloupání

• Více informací na

www.hormann.cz/akce2017

*

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

nostní dveře být, narazíte na dveře rozdělené do šesti
bezpečnostních tříd. „Výrobky nižších kategorií jsou
sice levnější, ale jejich faktická odolnost je mizivá.
Obvykle je lze otevřít během pár minut obyčejným
šroubovákem. Skutečné bezpečnostní dveře začínají
od třetí bezpečnostní třídy,“ upřesňuje Ivan Pavlíček,
odborník na zabezpečení domácností. Pokud jsou
dveře opatřeny kvalitním zámkem a kováním, zloděj je
nepřekoná běžnými nástroji, například páčidlem. Aby
člověk, který nemá od takových dveří klíč, dovnitř pronikl, potřebuje opravdu špičkové nástroje. Je důležité
podotknout, že pojišťovny zohledňují úroveň zabezpečení bytu a požadují minimálně třetí bezpečnostní
třídu. Certifikované bezpečnostní dveře příslušné
kategorie totiž minimálně znemožní nebo alespoň na
dlouhou dobu ztíží vloupání. Odolávají běžným pokusům o překonání, jako je páčení, vyražení, proražení,
rozražení zárubní, vysazení dveří, odvrtání zámku
nebo vložky, případně i vyříznutí zámku. Bezpečnostní
dveře si lidé instalují nejen kvůli tomu, aby dostali výhodnější pojistku, ale především kvůli vlastnímu pocitu
bezpečí a soukromí.
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Když se začnete rozhlížet po firmě, která by vám
před dovolenou instalovala bezpečnostní dveře nebo
alespoň bezpečnostní zámek, jenž lze namontovat na
běžné dveře, budete mít široký výběr. Dobré je zvolit
firmu, která má renomé a nekoukat pouze na cenu
dveří nebo samotné montáže. Poptejte se, zda má
společnost vlastní zaměstnance, nebo si najímá externí pracovníky, kterým nelze logicky tolik důvěřovat.
Zajímejte se rovněž o všechny zabezpečovací prvky
dveří a jejich systém. S výběrem vhodných dveří pro
vaši domácnost by vám měli poradit odborníci z vámi
vybrané firmy.

Myslete na okna i na garáž
Vstupní dveře jsou klíčové, ale nikoli to jediné, na co
byste měli v případě zabezpečení domácnosti myslet.
Zloději mohou do vaší domácnosti proniknout oknem,
například i sklepním okénkem nebo přes balkonové
dveře. Také ty lze opatřit přídavným bezpečnostním
zámkem. Veškerá okna nebo světlíky byste měli zajistit
bezpečnostní fólii, která nijak nezmění vzhled oken
a aplikovat ji můžete při troše zručnosti i sami. Okna

Desatero chytré domácnosti
1. Nechte si pro sebe, že odjíždíte na dovolenou. Fotky
s drinky na pláži sdílejte na sociálních sítích až po
svém návratu z dovolené.
2. Poproste sousedy nebo přátele, ať vám vybírají
schránku a dohlédnou na váš dům nebo byt.
3. Zamkněte a zavřete všechna okna. Před odjezdem
ještě vše zkontrolujte.
4. Instalujte si světlo reagující na pohyb a atrapy kamer.
5. Vypněte elektrické spotřebiče, uzávěr plynu i vody.
6. Cennosti schovejte do trezoru.
7. Posekejte trávník, upravte příjezdovou cestu, ať
zloděj vidí, že se u vás bydlí.
8. Aktivujte alarm, pokud ho doma máte.
INZERCE
9. Vykliďte balkon nebo snadno přístupné prostory.
Znáte to, co oči nevidí…
10. Připravte si soupis a foto cenností a nechte si domácnost pojistit.

v přízemí můžete zajistit také mříží, což už pochopitelně ráz domu proměňuje. Zvážit můžete také instalaci rolet, které můžete v době dovolené zatáhnout.
Optimální je automatické ovládání rolet na dálku,
což umožňují inteligentní domácnosti. Přes den tak
snadno vytvoříte zdání, že jste doma, na noc rolety
zatáhnete.
Věnujte pozornost také dalším vstupním místům do
vaší nemovitosti, například garáži. V ní pravděpodobně skladujete sezónní pneumatiky, jízdní kola, motocykly, sekačku nebo jiné nářadí, na které by si zloději
mohli dělat zálusk. Na garáž můžete připevnit bezpečnostní zámek, pokud má okna, zvažte instalaci mříží.
Použít můžete také různé safety boxy se zemním
zakotvením, do nichž schováte techniku nebo nářadí.
Tyto bezpečnostní boxy jsou odolné proti odvrtání
a vytržení. Lanem nebo řetězem je navíc můžete svázat k sobě a snížit tak riziko, že je zloděj silou otevře
nebo odvleče.

Alarmy a kamery
Využijte pro zabezpečení své domácnosti techniku.

Například fotobuňky, kamery nebo alarmy. Když se
vám nechce instalovat do skutečných technologií,
využijte alespoň atrapy kamer. Nejlépe, pokud budou
napojené na bezpečnostní službu a v případě, že se do
objektu dostane nevítaný host, bezpečnostní služba
ihned dostává hlášení a na místo, tedy do vaší domácnosti vysílá hlídku, která nemovitost zkontroluje.
Samozřejmě se jedná o placenou službu, ale pokud
máte v domě cennosti, například šperky, obrazy nebo
drahé vybavení, vyplatí se o ní uvažovat. Laciněji vás
vyjde automatické osvětlení. To sice nefunguje jako
bezpečnostní prvek, který by zloději znepříjemnil jeho
konání, ale může ho od vašeho domu vyhnat. Když
totiž půjde po tmavé cestě a zčistajasna se díky čidlu
rozsvítí u vchodových dveří, mohou jeho počínání
snadno zahlédnout sousedé.

Vyvolejte dojem „Jsme doma“
Zloději si vybírají především nemovitosti, které vypadají opuštěně. Proto vyvolejte dojem, že jste stále doma
a na žádnou dovolenou jste nejeli. „Selfíčka“ z dovolené nebo ještě před dovolenou u sbalených kufrů sice
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vzbudí u vašich přátel na sociálních sítích bezesporu
závist, ale mohou také podnítit zloděje, aby vás přišel
navštívit. Příliš se proto nesvěřujte s tím, že odjíždíte
na dovolenou. Požádejte ale dobré známé nebo sousedy, aby na vaši nemovitost dohlédli, například zalili
květiny nebo vybrali poštovní schránku. Box, ze kterého přetékají letáky, je jasným signálem, že v domě se
teď nikdo nezdržuje. Pokud nikoho důvěryhodného ve
svém okolí nemáte, můžete využít i asistenčních služeb, které nabízí některé pojišťovny, postarají se vám
o dohled nad domem nebo bytem.
Ještě než na dovolenou odjedete, posekejte trávník
nebo prostříhejte keře u příjezdové cesty. To vše proto,
abyste vyvolali dojem udržovaného pozemku a obydleného domu. Zkontrolujte, zde vaše automatické
osvětlení funguje. Využít můžete i zařízení, které
na určitý čas večer zapne světlo v bytě nebo televizi.
Žaluzie nebo závěsy úplně nezatahujte, pokud totiž
zůstávají zatažené i přes den, může zloděj kroužící po
okolí snadno nabýt dojmu, že v bytě nikdo není.
Vyvolat dojem, že jste doma, vám pomůžou i moderní
technologie pro inteligentní domácnost. Automatické systémy například v určitou dobu zapnou světlo,
stáhnou nebo vytáhnou rolety. Monitorují také okna
a dveře, regulují vytápění, chlazení nebo přípravu
teplé vody. Ovládat je můžete pohodlně na dálku,
například přes tablet nebo mobil. „Dojem, že je někdo
doma, zvyšuje bezpečnost. Když před odchodem
z domova spustíte simulaci přítomnosti osob, bude
centrální jednotka zapínat a vypínat světla v různých
místnostech vašeho domova,“ vysvětluje Michal Bassy
z technologické firmy, která se zabývá automatizací.
Nemusíte také celou cestu na letiště řešit, zda jste
nenechali okno v ložnici dokořán. Přes mobil si totiž
zkontrolujete, zda jsou všechna okna zavřená.

Pojistěte se
Pro zabezpečení domácnosti můžete udělat maximum,
ale zloději jsou vynalézaví, proto pamatujte na zadní
vrátka. Škodu způsobenou při vloupání vám pomůže
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zvládnout dobře vybrané pojištění domácnosti. Platí
přitom, že čím lepší zabezpečení domácnosti máte,
tím výhodnější pojistku můžete dostat. „Pokud budete uzavírat pojištění domácnosti, dejte si pozor na
správně zvolenou takzvanou pojistnou částku neboli
skutečnou hodnotu domácnosti, to znamená souhrn
všech věcí, které mají v domácnosti nějakou hodnotu.
Jestliže by částka byla výrazně nižší, pojišťovna by vám
krátila náhradu škody. Pro tyto účely je vhodné pečlivě
uchovávat doklady o koupi věcí a nákladnější vybavení
i fotograficky zdokumentovat. Takto vedený inventář
značně zjednoduší veškerou agendu v případě vzniku
škody,“ radí Tomáš Voharčík ze společnosti, která se
zabývá pojišťováním domácnosti.
Zabezpečení domácnosti je klíčové pro případ, že
s pojišťovnou budete jednat o pojistném plnění.
„Při uplatňování škody způsobené vloupáním je důležité u pojišťovny prokázat, že byl majetek zabezpečen
a pachatelé museli překonat adekvátní překážku. Proto, pokud zjistíte, že byl váš dům vyloupen, zavolejte
policii a do jejího příjezdu s ničím nemanipulujte. Policejní protokol pak uschovejte, budete ho potřebovat
pro následné jednání s pojišťovnou,“ radí Jan Vlček.
Bohužel, objasněnost vloupání je na rozdíl od trestných činů relativně nízká. Pravděpodobnost, že se znovu setkáte s ukradenými cennostmi je proto mizivá.
Náhradu při řádění zlodějů zajistí pojištění domácnosti. „Vždy si ověřte, zda vámi sjednaný rozsah pojištění
domácnosti zahrnuje také rizika odcizení – krádeže
či loupeže, případně vandalismu. Odpovídající pojistku, která spolehlivě ochrání váš majetek, pořídíte
za pár tisíc korun ročně, což za klidný spánek určitě
stojí,“ doplňuje Jan Vlček. Pojištění škod způsobených
vloupáním je většinou potřeba v rámci pojištění domácnosti připojistit. Cena takového pojištění závisí na
způsobu zabezpečení domácnosti a výši pojištěného
majetku, pohybuje se v řádech několika tisíc korun.
Text: Jana Poncarová
Foto: Shutterstock.com

MNOHO CEST K TOMU,
JAK UDRŽET V DOMĚ TEPLO
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Když se porozhlédneme po nabídce stavebních materiálů, technologií, ale
i vlastních staveb na klíč, vidíme, že jednotícím prvkem, který prochází všemi
oblastmi, jsou úspory energií. Snaha nechat z domu unikat co nejméně tepla
je pochopitelná, náklady na topení totiž představují největší položku v běžném
rozpočtu. Jedním z klíčových prvků, které rozhodnou o tom, kolik za teplo
zaplatíme, je schopnost vnějšího pláště budovy tepelně izolovat interiér. A tu
zase rozhodujícím způsobem ovlivní izolační materiály.
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Ještě dříve, než se rozhodneme pro konkrétní úsporná opatření, bychom si měli udělat představu, kde
vlastně hlavní tepelné ztráty vznikají a jaká je jejich
míra. Pro plánování úsporných opatření je jistě důležité, jestli je chceme aplikovat ve starším rodinném
domě, anebo zda promýšlíme celkovou koncepci
novostavby. Obecně platí, že vnější stěny s okenními
a dveřními otvory se tak podílejí až z poloviny na
celkových energetických ztrátách domu. Kromě této
zóny mohou být rizikové i stropy místností pod nezateplenou půdou – jejich podíl na celkových ztrátách
tepla může činit až 15 % a nepodsklepené domy
s nedostatečně izolovanými podlahami mohou také
ztrácet až 10 % tepla právě v této zóně.

Kontaktní izolace pro každou stavbu
Možností, jak tepelně izolovat rodinný dům, je řada.
U zděných staveb je v našich podmínkách nejčastějším řešením vnější kontaktní izolace, která se umisťuje na stěny zvenčí. Výhodou je poměrně snadná
instalace i v případě, že dům izolujeme dodatečně,
a také vysoká tepelně izolační schopnost aplikovaných materiálů a cenová dostupnost. Pokud jde
o konkrétní materiál, většinou se pro vnější kontaktní
izolace využívá polystyren nebo minerální vlna. Oba
materiály vytvářejí na vnějším plášti kompaktní obal,
který je dobrou překážkou unikající tepelné energii,
je ale třeba použít kompletně dodávané certifikované systémy, jejichž součástí je lepící hmota, kotvicí
prvky a omítka.
Při vnějších izolacích hraje důležitou roli síla vrstvy
použitého materiálu. Ta určuje, jaké tepelně izolační
vlastnosti bude vnější plášť domu mít, jde přitom ale
také o estetický efekt. Třiceticentimetrovou izolaci
u některých typů pasivních domů sice přinese požadované izolační vlastnosti, může ale negativně ovlivnit architektonické vyznění stavby.

Polystyren si drží své pozice
Stavebně izolační klasiku u nás představuje polystyren, který se používá po mnoho desetiletí. Disponuje
velmi dobrými tepelně izolačními vlastnostmi, ale
výhodou je i lehkost, takže ve výsledku tyto izolační
kontaktní systémy neznamenají zatížení konstrukce.
To, že je polystyren lehký také oceníme při dopravě,
manipulaci s jednotlivými díly a při vlastní stavbě
- dobře se zpracovává, lze jej snadno brousit, řezat, lepit a kotvit. Polystyren má ale zároveň dobré
mechanické vlastnosti, jako je pevnost, a má i dlouhou životnost. Na stěny se aplikuje ve formě desek
řezaných podle požadovaných rozměrů a na stavbách
se podle účelu. Vedle expandovaného pěnového
polystyrenu je pro kontaktní fasádní systémy vhodný
i extrudovaný polystyren, např. pro izolování soklu.
Výhodou je v tomto případě nízká nasákavost a pevnost.
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Minerální vlna s difúzními výhodami
Druhým nejčastěji užívaným materiálem pro kontaktní izolace je minerální vlna, která oproti polystyrenu
nabízí některé výhody. Vyrábí se tavením písku a skla
a k vláknům se přidává organické pojivo a impregnační prostředky, které zajistí vyšší stabilitu a odolnost
proti vodě. Na stěnách domu se pak objevuje v podobě desek, které tvoří sendvič s kolmými nebo podélnými vlákny. Desky se pak lepí na fasádu a kotví plastovými hmoždinkami. Minerální vlna je jako účinná
izolace vhodná na všechny typy zděných a betonových
konstrukcí.
Dobré tepelně izolační vlastnosti jsou dány prostorem
mezi vlákny, který je vyplněn vzduchem, ten také slouží jako bariéra proti odvodu tepla. Hlavní výhodou,
kterou minerální vlna má ve srovnání s polystyrenem,
je vyšší propustnosti pro vodní páru. Stavba pak totiž
lépe „dýchá“. Také životnost a odolnost proti vysokým
teplotám je u tohoto materiálu velmi vysoká. A s polystyrenem si minerální vlna nezadá, ani pokud jde
o životnost. Za nedostatek lze někdy považovat vyšší
propustnost a citlivost na vlhnutí, které může způsobit
zhoršení izolačních vlastností, tento problém ale lze
technologicky eliminovat.

KONTAKTNÍ FASÁDY
Výhody
pestrost při volbě variant vzhledu fasády (barevnost,
struktura)
možnost velkého zvýšení tepelně izolačních vlastností
vnějšího pláště
přijatelné ceny materiálu i řemesel
Nevýhody
velké nároky na technologickou kázeň
omezující vliv počasí při stavbě – mokré procesy nelze
realizovat v zimě
nižší odolnost proti působení povětrnosti a vůči mechanickému poškození

Variabilní zavěšený systém
Variantu ke kontaktní fasádní izolaci tvoří fasády
provětrávané. Na rozdíl od předchozího typu izolační
systém není v těsném spojení s vnější stěnou stavby,
ale izolace se vkládá do nosné konstrukce. Do vodorovného dřevěného roštu se například vkládají izolační
desky z minerální vlny a mezi touto izolací a zdí je provětrávací mezera, která zajišťuje odvádění případné
vlhkosti z izolace. Výhodou je především to, že fasáda
„může dýchat“. Výhodou systému je zejména to, že
mezera mezi zdí a izolací umožňuje vyrovnání tlaku
vzduchu a brání tak srážení vodní páry. Provětrávané
fasádní systémy navíc lépe brání stavbu před negativními vlivy okolního prostředí a klimatu.
Také to, že je v případě provětrávané fasády instalace

dum
za hubičku
Šest špičkových výrobců stavebních
materiálů a nejširší síť stavebnin
se spojili, aby vytvořili unikátní
nabídku materiálů pro stavbu
vašeho domu.
Získejte unikátní slevy na materiály
pro stavbu domu přímo od výrobců.
Registrujte se a připravíme Vám na
míru nabídku stavebních materiálů.
www.pro-dum.eu
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vynikající tepelně izolační vlastnosti
dokonalé odstranění tepelných mostů
konstantní hodnota tepelného odporu
snadná doprava na stavbu i na střechu
rychlá a snadná montáž
bezpečný a únosný povrch pro pokrývače
větrání prostoru pod krytinou

izolačních materiálů rychlejší a jednodušší, patří k plusům tohoto systému. Pokud jde o volbu izolačního
materiálu, ideální je minerální nebo skelná vlna, jejíž
vlastnosti vyhovují požadavkům na difúzi vodních par.

Náročná i esteticky pestřejší
Provětrávané fasády ale přinášejí kromě tepelně-izolačních a difúzních vlastností i estetický bonus –
skýtají totiž řadu možností hlavně díky pestré paletě
materiálů, z nichž lze volit vnější úpravu fasády.
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Mohou být například provedeny z vláknocementových desek, ze dřeva, keramiky, přírodního kamene,
betonových obkladů nebo z umělého kamene, ale
v exponovaném prostředí se dobře uplatňují i fasády
na bázi plastů a kovů nebo obklady ze skla.
Za jistou komplikaci lze považovat skutečnost, že
provětrávané fasády jsou poměrně náročné na
technologii a řemeslné provedení. Chyby v nich mohou výrazně ohrozit jejich správně svou funkci a ve
výsledku energeticky úsporný efekt. Důležitou roli

tivně nedávný patent, který se ale rychle rozšiřuje
díky svým nesporným výhodám. Jde o sypký materiál vyráběný na bázi celulózy, který lze s pomocí
speciálních zařízení zafoukat do stavebních dutin,
které vyplní a dlouhodobě dokáže izolovat. Z toho
plyne, že foukaná izolace je vhodná pro izolaci stěn
ve dřevostavbách, jejich vnitřní dutinu sypký materiál dokáže těsně vyplnit a vytvořit tak dokonalou
izolační plochu. Totéž platí pro podkrovní prostory,
kde se celulóza zvlášť dobře uplatní díky tomu, že ji
lze zavést do velmi obtížně přístupných míst krovu.
Častým uplatnění celulózové izolace je také zateplení vodorovných konstrukcí stropů. Pokud je cílem
zlepšit tepelnou izolaci v místnosti pod neobytnou
půdou, je použití celulózy velmi jednoduché – se za
pomoci aplikačního stroje se fouká přímo do prostoru nepochozí půdy a na plochu podlahy je tedy uložena volně. V případě, že je podlaha půdy pochozí,
je možné foukanou izolaci aplikovat objemovým
plněním do jejího roštového systému.
Také vlastní stavební aplikace celulózové izolační
hmoty je jednoduchá a rychlá. Do prostoru krovů
nebo do dutých stěn se zafoukává s pomocí hadice
zavedené až do míst určení a jemná celulózová vlákna pak pronikají i do nejmenších koutů a štěrbin.
Tento způsob izolování stavby probíhá velmi rychle.
Také logistika nepředstavuje problém - celulóza se
na stavbu doveze ve speciálně upraveném nákladním autě a zafoukává se plynule přes aplikační stroj.
Starosti s dopravou nebo skladováním materiálu
tedy odpadnou. K výrobě se navíc používá odpadní
surovina – většinou starý papír – a tak celulózová
izolace odpovídá nejen technickým nárokům na moderní energetické úspory, ale i na ekologii.

Nezapomeňme na krov

zde hraje i vzájemná koordinace řemeslných prací
při stavbě provětrávané fasády. Problémem u provětrávaných fasád může být i použití nekvalitního
materiálu, např. nedostatečně ošetřené keramické
prvky s vysokou nasákavostí, které pak poškodí
mráz a snižuje se výrazně životnost fasády.

S celulózou kvalitně i ekologicky
Menší tradici u nás má v oblasti tepelné izolace
staveb foukaná celulózová izolace. Jde totiž o rela-

Tepelné izolace se v rodinném domě pochopitelně nemohou týkat jen stěn, k vnějšímu plášti patří
i plocha střechy. O udržení tepla v podstřešním
prostoru se navíc budeme velmi zajímat, pokud tam
zřídíme obytné podkroví. Vedle výše popsaných
technických postupů s aplikací polystyrenu, minerální vlny nebo celulózové izolace se pro účel tepelného zabezpečení podkroví nabízí další řešení – nadkrokevní izolace.
Jde o takzvanou jednoplášťovou střechu a její konstrukce je jednodušší. Silná izolační vrstva z polystyrenu je umístěna nad krokvemi, na něž jsou pokládány speciální izolační šablony. Tyto šablony tvoří
souvislou izolační vrstvu a teprve na ni se pokládají
tašky. Těsné spojení dílců zajistí dokonalou těsnost
pláště střechy, takže není třeba zřizovat parozábranu ani pojistnou hydroizolaci – tašky leží přímo na
izolační hmotě polystyrenu. Je tak vyloučen vznik
tepelných mostů i problémy s vlhnutím dřevěných
trámů.
Výhodou, která souvisí s následným užíváním
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podkrovního interiéru je to, že se podkrovní prostor
zvětší o objem, který by jinak zaujímala izolace mezi
krokvemi. Přiznaná konstrukce krovu může být navíc
zajímavým prvkem podstřešního interiéru. Výhodou je i rychlá realizace stavby a dokonce i možnost
výměny střechy, aniž by byl nějak zásadně narušen
běžný provoz v obytném podkroví.

Konopí si hledá cestu
V souvislosti se snahou přiblížit se více přírodě se
objevuje i větší poptávka po přírodních stavebních
materiálech, tepelné izolace v tomto směru nejsou
výjimkou. Do popředí zájmu se dostalo technické
konopí. Na stavby se dostává v podobě rohoží nebo
rolí a je vhodné všude tam, kde se používá minerální vlna, kterou také na pohled připomíná, tedy při
izolaci střech, stropů, podlah, vnitřních příček i jako
fasádní izolace v bezkontaktních systémech. Konopí
lze jako tepelnou izolaci použít v novostavbách i ve
staré zástavbě. Vedle dobrých tepelně-izolačních
vlastností lze konopným izolacím přičíst k dobru čisté a bezprašné zpracování a to, že při manipulaci na
rozdíl od minerální vlny nedráždí pokožku.
Kromě toho, že tento přírodní materiál zajistí ochranu proti chladu i proti letnímu horku, má i velmi
dobré difúzní vlastnosti, které zaručují automatickou regulaci vlhkosti vzduchu, která vede ke zdravému a příjemnému klimatu ve vnitřních obytných
prostorách. Výrobci také nabízejí zhotovení konopných produktů na míru, díky tomu pak mohou
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být konopné rohože nebo role vkládány rovnou
do roštů a mezi krokve, takže odpadá zdlouhavé
a zdržující řezání. Konopné izolace jsou vhodné pro
novostavby i starou zástavbu, ideální uplatnění ale
najdou i ve dřevostavbách a poskytují optimální
ochranu před chladem v zimě a před horkem v létě.

Kuriozity na okraji
Při hledání skutečně přírodních materiálů pro tepelné izolace můžeme narazit i na různé kuriozity. Lidé,
kteří se rozhodli pro stavbu nízkoenergetického,
nebo pasivního domu, mají často blízko ke komplexním úvahám o šetrném přístupu k životnímu prostředí a někdy hledají i přírodní materiály, které jsou
produkované v místě stavby. Je to například sláma,
jejíž obliba jako tepelné izolace v poslední době roste zejména mezi ekologicky smýšlejícími stavebníky.
Používá se často v kombinaci s dalšími přírodními
materiály, jako jsou hliněné omítky a nepálené cihly.
Vedle toho se lze setkat například s tepelnými izolacemi z ovčí vlny. Její technické vlastnosti pomáhají
v konstrukci vytvářet paropropustnou vrstvu, která
ale zároveň dostatečně tepelně izoluje. Amatérské
zpracování je ale náročné a bez dlouhodobých zkušeností obnáší riziko snížené kvality stavebně technických parametrů izolace z ovčí vlny.

Text: David Daniel,
foto: Shutterstock.com

Trvale neměnné parametry
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investice která se vyplatí
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HYPOTÉKA,
NEBO NÁJEM?
do cizí kapsy,
Na první pohled se zdá, že je to jasná volba. Zatímco nájem jde
téku mají
po splacení hypotéky vám zůstane vlastní dům nebo byt. Hypo
na třicet let
přece téměř všichni, říkáte si. A všichni to zvládají. Zadlužit se
ti vyžaduje
a každý měsíc počítat, jestli zbude na splátku, ale ve skutečnos
vdu není pro
odvahu a především finanční rozvahu. Co když hypotéka opra
každého? A jak vychází v porovnání s nájmem?
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V pronájmu dnes bydlí každý třetí obyvatel České republiky. Pokud Češi přemýšlí o hypotéce, chtějí ho financovat
z úspor a z hypotéky. Průměrná výše úvěru na bydlení, o kterém uvažují, je 1,9 milionů korun.

Typickými žadateli o hypotéku jsou třicátníci, kteří
mají stabilní příjmy, uvažují o založení rodiny a jsou
před nimi v ideálním případě desítky let produktivního života, kdy si na splátky vydělají. Budou zdraví,
nepřijdou o dobře placenou práci a nerozvedou se.
Samozřejmě, prodat lze i dům s hypotékou, ale člověk
by měl být připravený na různé okolnosti, které život
může přinést. V úvahu je třeba vzít i to, že jeden z rodičů může časem odejít na rodičovskou a příjmy rodiny
tak poklesnou. Zatímco deset tisíc měsíčně se při
plném příjmu obou manželů platí snadno, s narozením
potomka se může stát taková výše splátek neúnosná.
Mezi žadateli o hypotéku přibývají, vedle mladých
párů zakládajících rodinu, i další skupiny lidí, například rozvedení muži nebo ženy, kteří odcházejí z nepovedeného manželství a začínají znovu. Nebo mladí
lidé, často ještě studenti, kteří místo podnájmu platí
hypotéku ve startovacím bytě dva plus jedna, protože
výše nájmu se kryje se splátkou hypotéky. Takové byty
později, kdy sami zakládají rodiny, pronajímají a pořizují si další nemovitost. Ač toto zní lákavě, je třeba si
uvědomit, že život v nájemním a ve vlastním bytě se
liší. S vlastnictvím totiž přicházejí i povinnosti. Přitom
ne každý člověk je kutil nebo je ochotný vydávat další
peníze na údržbu nemovitosti, což se týká především
domů.

Výhody a nevýhody hypotéky
Experti říkají: poznejte sami sebe. Své potřeby a životní styl. To vám pomůže rozhodnout se, zda je pro
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vás lepší hypotéka, nebo bydlení v nájemním bytě.
Obě řešení totiž mají své výhody a nevýhody, protože jako vše v životě, ani hypotéka není černá nebo
bílá. Je také nutné dodat, že poskytování hypoték se
s nástupem nového roku zpřísnilo. Už loni poskytovatelé hypoték zareagovali na výzvu České národní
banky a přestali dávat stoprocentní úvěru, kdy si lidé
mohli půjčit na celou hodnotu nemovitosti. Od dubna
letošního roku půjčují už jen 90 procent z celkové ceny
bytu nebo domu. Důvodem jsou velmi nízké úrokové
sazby, které zlevnily hypotéky. Podle centrální banky
by totiž lidé, pokud by došlo k velkému propadu cen,
nemuseli být schopni zaplatit dluhy ani po prodeji
nemovitosti.
To znamená jediné, pokud si dnes chcete koupit
nemovitost za 2,5 milionů korun, musíte minimálně
250 tisíc dát ze svého, tedy mít našetřeno alespoň
deset procent z ceny nemovitosti. A jak doporučují
finanční poradci, stranou byste měli mít i další peníze
jako případnou rezervu při výpadku příjmů. Nechme
ale prozatím peněz, k nimž se ještě vrátíme. Celou
dobu se bavíme o něčem velmi důležitém – o vašem
domově, ve kterém a ze kterého musíte mít hlavně
dobrý pocit. Zohledněte proto při úvahách o hypotéce
následující body.

Milujete kočovný život
Pokud je vám blízký novodobý trend digitálního nomádství, kdy díky počítači můžete pracovat kdekoli,
rádi se stěhujete a měníte své působiště, není hypoté-
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Výhody a nevýhody bydlení v nájmu
+ Jste svobodnější. Snadněji se přestěhujete například za prací.
+ Neleží na vás zátěž vlastníka. Nemusíte investovat do oprav a rekonstrukcí.
+ Když se sníží vaše příjmy, bez potíží se přestěhujete do levnějšího.
- Každý měsíc platíte tisíce korun, ale do cizí kapsy. Byt, ve kterém žijete, nikdy nebude váš.
- Kdykoli můžete dostat výpověď z nájmu.
- Komunikace s domácím nemusí být snadná a úpravy v bytě musíte konzultovat s pronajímatelem.

ka pravděpodobně alfou a omegou vašeho spokojeného života. Samozřejmě, kočovný život s sebou nese
velkou míru svobody, ale i řadu nevýhod – při bydlení
v nájemním bytě si nemůžete dělat úpravy podle svého uvážení, aniž by vám je majitel schválil, většinou se
musíte smířit s vybavením, které v bytě je (například se
starým sporákem na plyn, ačkoli toužíte po indukčním)
apod. Vždy jde především o priority.

Preferujete pocit vlastního
Někdo má rád svobodu a možnost kdykoli si sebrat své
věci a odstěhovat se na druhou stranu planety, nebo
alespoň republiky. Někdo ale preferuje pocit vlastního
bydlení, bez kterého mu nebude dobře. V takovém
případě je lepší dát po finanční rozvaze přednost hy-
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potéce. Ačkoli zatím nebudete mít nemovitost splacenou, fakticky bude vaše a můžete si s ní nakládat, jak
uznáte za vhodné. A svůj domov si přetvořit k obrazu
svému.

Mění se vám příjmy
Znají to podnikatelé, živnostníci nebo freelanceři. Jeden měsíc vyděláte desítky tisíc, druhý obrazně řečeno
sušíte hubu. I to je pochopitelně nutné zohlednit při
úvahách nad tím, zda si pořídíte vlastní nemovitost,
nebo budete žít v nájemním bytě. Pokud se vám příjmy výrazně propadnou, je to vždy nepříjemná situace.
Zatímco u hypotéky musíte na splátky prostě někde
vzít, v případě nájemního bytu můžete dát ihned výpověď a přestěhovat se do levnějšího místa.

Máte vůbec na hypotéku?
S hypotékou je nutné v rodinném rozpočtu počítat.
Ukrajuje totiž velkou část vašich příjmů. Pokud jeden
ze členů domácnosti přijde o zaměstnání nebo se mu
sníží z různého důvodu příjmy (rodičovská dovolená,
přestup na hůře placenou práci), mohou se splátky
stát neúnosnými. Proto je třeba před uzavřením hypotéky velmi pečlivě zvažovat rodinnou situaci. Samozřejmě je ideální, pokud si vytvoříte finanční rezervu,
která vám zajistí alespoň částečnou jistotu a stabilitu.

Inflace říká hypotéce ano
Už výše jsme zmínili inflaci, která hovoří pro hypotéku.
Ceny se proměňují a dnes si za pět set korun pořídíte
méně zboží než před deseti lety. Obdobný vývoj lze
očekávat i do budoucna. Zatímco splátka hypotéky
bude za deset nebo patnáct let únosnější, nájemné se
bude měnit, s velkou pravděpodobností bude zdražovat. A tak zatímco hypotéka bude pro váš rodinný rozpočet představovat menší zátěž, nájemné z něho bude
ukrajovat pořád stejně velký, nebo dokonce větší, díl.

Výhody a nevýhody hypotéky

Nemovitost neztrácí na hodnotě

+ Až splatíte poslední měsíční splátku hypotéky,
bude byt nebo dům definitivně váš. Máte zajištěné
bydlení na stáří.
+ Nemovitost si můžete svobodně přizpůsobovat
svým potřebám a představám.
+ Většinou hodnota nemovitosti narůstá, když
byste dům nebo byt prodávali, pravděpodobně na
tom vyděláte.
- Měsíční splátky hypotéky se mohou snadno stát
zátěží pro rodinný rozpočet, například když vypadne jeden z příjmů v rodině.
- Splácení hypotéky je závazek, který nesvědčí
všem. Je nutné počítat s různými životními situacemi, například rozvodem nebo nemocí.
- Výše měsíčních splátek se může měnit, vždy ke
konci fixace.

Alespoň ve většině případů. Záleží pochopitelně na
lokalitě a péči, kterou svému bytu a domu věnujete. Pokud si dnes pořídíte byt za dva miliony korun,
je pravděpodobné, že za deset let za něj dostanete
stejnou hodnotu. Zohledňujte při nákupu nemovitosti proto i lokalitu, ve které nemovitost pořizujete,
ačkoli vůbec neplánujete ji prodávat. Životní situace se
může proměnit a dům blízko dálnice nebo byt v rušné
a prašné ulici může ztratit na hodnotě a prodáte ho
levněji, než jste ho pořídili.

Při hypotéce platíte pořád méně
Reálná hodnota splátky hypotéky pořád klesá. Ačkoli je
půjčka na bydlení dlouhým závazkem, většinou na desítky
let, platíte víceméně pořád stejné peníze. Řekněme, že
v roce 2017 splácíte hypotéku osm tisíc korun měsíčně, ještě
za dvacet let, v roce 2037, budete také splácet osm tisíc
korun měsíčně. Ke změně může dojít na konci fixace, kdy
může splátka klesnout nebo se zvýšit, ale vše lze řešit tzv.
refinancováním hypotéky, například i u jiné banky. Výhodou je, že se do změny splátek nikdy nezapočítává inflace.
Například už dnes lze říci, že jsou trochu jiné ceny, než byly
před deseti lety a jiné ceny budou za deset let. Hodnota
splátky tak v reálném prostředí vlastně klesá, takže zatímco dnes bude tvořit například třetinu vašeho rozpočtu, za
deset to může být třeba už jenom dvacet procent.

Méně znamená více
Platí to v případě hypotéky i nájemního bydlení. Když
se uskrovníte a místo bydlení nad poměry dáte přednost slušnému bydlení, které vás nezruinuje, můžete
šetřit a peníze vhodně investovat. V případě nájemního bydlení to znamená, že i když si můžete dovolit
platit nájem dvacet tisíc korun měsíčně, místo luxusního apartmánu si vyberete hezký byt za deset tisíc korun měsíčně. Deset tisíc vám zbude a můžete si šetřit
na své vlastní bydlení, aby hypotéka, kterou si za deset
let plánujete vzít, nemusela být tak vysoká. A naopak,
pokud si hypotéku právě nyní berete, není nutné jít na
dřeň rodinného rozpočtu. Myslete na zadní vrátka.

Počty hrají pro hypotéku
Zvažování, zda investovat do vlastního domu nebo
bytu, má dvě roviny. Jednu emocionální, druhou
finanční. Pocity má každý z nás jiný: někomu vyhovuje větší míra svobody, jiný potřebuje jistotu, že
s poslední splátkou bude byt definitivně jeho. Protože výhody a nevýhody hypoték jsme už zmínili a je
na vás, s jakými souzníte a s jakými ne, je na čase
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Podle dotazů z praxe víme, jak často se stane, že kupující se rozhoduje na základě minima informací o nemovitosti. A je jedno, jestli se jedná o nákup bytu, nebo domu, novou, nebo starší nemovitost. Je důležité znát nejen
skutečný technický stav. Uvažujeme-li o hypotéce, pak musíme počítat i s provozními náklady. Ideální je využít
služeb odborníka, často se využívá název inspektor nemovitosti. Nicméně pro široké využití je na portálu ESTAV.cz
zdarma ke stažení příručka Jak koupit bydlení. Obsahuje celou řadu otázek, které vznikly na základě zkušeností
z praxe a při koupi by měly zaznít.

podívat se na stránku počtářskou.
Podle odborníků se hypotéka ve srovnání s nájmem
pořád vyplatí a lidé, kteří splácí hypotéku, ušetří
oproti lidem žijícím v nájmu až desítky tisíc korun
ročně. Splácení hypotéky se tak dnes v České republice, měřeno měsíčními výdaji, vyplatí více než nájemní
bydlení. „Sazby hypoték jsou stále velmi nízké, pod
dvě procenta, a to i přes to, že se již nepohybují na
historicky nejnižší hranici. Díky tomu je pořízení vlastního bydlení na hypotéku stále výhodnější než placení
pronájmu. Splátka hypotéky přináší ročně ve srovnání
s pronájmem úspory v řádech i několika desítek tisíc
korun. Navíc s hypotékou investujeme do vlastního
bydlení, což se nám, na rozdíl od pronájmu, v budoucnosti mnohonásobně vrátí,“ říká Ondřej Hák, ředitel
úvěrových produktů jedné z českých bank.
Jak výhodná hypotéka v porovnání s nájmem je, záleží
pochopitelně na celé řadě okolností, například na
lokalitě nebo typu nemovitosti. Rozdíly ve výši nájemného se liší podle velikosti měst. Zatímco průměrná
výše pronájmu v České republice je pro byt o rozloze
72 metrů čtverečních přes 11 700 korun, v Praze za
pronájem bytu o stejné rozloze zaplatíte dvakrát více.
Na hypotéce tak lze v hlavním městě ušetřit přes 41
000 korun ročně. Druhé nejdražší bydlení pořídíte
v Brně. I zde se vyplatí koupit si byt na hypotéku než
platit pronájem. Přesto je zde úspora nejnižší v celé
České republice. Ročně lze v Brně s hypotékou uspořit zhruba 6 700 korun. Oproti tomu největší úsporu
představuje koupě nemovitosti na hypotéku v Ústí
nad Labem, kde s hypotékou oproti placení pronájmu
ušetříte až 67 000 korun ročně.
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Ceny nemovitostí rostou, hypotéky jsou
příznivé
Doba, kdy byly hypoteční sazby extrémně nízko a ceny
nemovitostí se držely dole, je pryč. Experti upozorňují na to, že průměrná cena nemovitostí meziročně
vzrostla o 10 procent a další nárůst cen bytů a domů
lze očekávat. Nejvíce zdražily nemovitosti ve Středočeském, Libereckém a Královéhradeckém kraji. „Od
roku 2013, 2014 kdy ceny bytů dosáhly svého minima,
pozorujeme trvalý růst realizovaných cen bytů. Vliv na
to měly samozřejmě i v loňském roce klesající úrokové sazby hypoték, které se za posledních sedm let
snížily trojnásobně, a dlouhodobě se drží pod hranicí
2 procent p. a. Právě nízké úrokové sazby nahrávají
dostupnějšímu bydlení, a to i přes zvyšující se ceny
nemovitostí. Dá se předpokládat, že nízké sazby ještě
nějakou chvíli vydrží, ale nebudou na této úrovni věčně,“ dodává Ondřej Hák.
Právě nízké úrokové sazby stojí za tím, že o hypotéky
mají Češi zájem i letos. Od začátku roku dosáhl objem
sjednaných úvěrů na bydlení už 36,5 miliard korun
a oproti loňsku hodnota sjednaných hypoték zatím
roste o 33,7 procent. „Doběhy úrokových garancí,
obavy ze zpřísnění podmínek poskytování hypoték,
rostoucí úrokové sazby a neustále se zvyšující ceny
nemovitostí. Toto jsou čtyři hlavní důvody rekordního zájmu o hypoteční úvěry,“ říká ředitel makléřské
společnosti Libor Ostatek, který se specializuje na
poradenství v oblasti hypoték a úvěrů ze stavebního
spoření.
Text: Jana Poncarová, foto: Shutterstock.com

Minutová půjčka na vybavení

Vybavte si domácnost s naší půjčkou s RPSN od 5,9 %
Potřebujete novou postel,
kuchyňskou linku či jiné vybavení?
Není třeba loupit.
Vyřešte svůj problém jednoduše! Půjčte si u nás
a to zcela bez poplatků. Peníze získáte snadno
za pár minut z pohodlí svého domova. Navíc
si můžete splátky kdykoliv snížit nebo celou
částku splatit dříve zdarma a bez podmínek.

Spočítejte si splátky na www.equabank.cz nebo se stavte na jedné ze 45 poboček.
Volejte 800 500 900.
Výše půjčky 80 000 Kč na 48 měsíců při měsíční splátce 1 868 Kč, pevná úroková sazba 5,7 % p. a., poplatky 0 Kč a RPSN 5,9 %. Celková částka splatná spotřebitelem 89 664 Kč.
Žádné skryté poplatky na vás nečíhají.
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Letní zahrada je spojená s odpočinkem, kulinařením a příjemnými zážitky. Mezi
oblíbené činnosti patří grilování a je celkem jedno, jestli probíhá na terase, lodžii
či na malém balkónu.
BYDLENÍ | 85

Nicméně optimálním místem pro grilování i konzumaci dobrot je zahrada, protože umožňuje široký výběr
nejrůznějších typů grilů bez ohledu na jejich velikost
i způsob přípravy masa a ostatních pochutin. Kam
s ním? To je základní otázka. Malé přenosné grily lze
postavit kamkoli, pokud bude zajištěna jejich stabilita
a nebudou ohrožovat okolí. Není dobré mít přenosný
gril v blízkosti keřů, hořlavých materiálů a na dosah
dětí, které přístroje rády prozkoumávají v provozu. Stanoviště pro velké grilovací krby jsou obvykle
neměnná, nejlépe na pevné, rovné podložce (beton,
dlaždice, kamenné desky), v závětří, poblíž stěny,
v klidném koutu zahrady.

Venkovní krb
Je vhodný pro rodinu, která často a ráda griluje. Dá se
v něm nejen grilovat, případně udit, ale mohou se v něm
péct i koláče nebo chleba. Krb může být složen kupř.
z betonových bloků, lze ho snadno a rychle sestavit, je
odolný vůči žáru, mrazu (může být celoročně venku).
Vybírat lze z různých povrchových úprav: bílá omítka
mnoha odstínů, otryskávaný povrch, vymývaný betonový
povrch. Jako topivo se používá grilovací uhlí nebo dřevo.

Otevřený malý krb
Pro malou zahrádku jsou šikovné přenosné grily menších rozměrů. Liší se palivem (možné je uhlí, dřevo,
elektřina, plyn, lávové kameny), ale i vybavením, velikostí, nároky na čištění, vzhledem. Mezi tradiční patří
otevřené grily s dřevěným uhlím, které jsou mobilní,
vhodné na spontánní použití. Ale pozor! Nepříjemný
může být kouř a v případě tučného masa odkapávající
tuk, který vytváří škodlivé spaliny. Náročné je i čištění
a údržba otevřeného grilu.

Kotlový gril
Má vyklenuté víko, pokrmy se připravují šetrně a rovnoměrně ze všech stran. Je vhodný na větší kusy
masa, jež vyžadují více času na propečení. Jako topivo
se používá dřevo nebo plyn, příjemný je vyjímatelný popelník z nerezového hliníku, který usnadňuje
čištění. Je praktický pro začátečníky, protože pomocí
regulovatelných hořáků lze přesně kontrolovat grilovací teplotu. Navíc je plynový gril bezpečný, nehrozí tu
otevřený oheň, žhavé uhlíky, odstřikující tuk. Grilování
probíhá bez popela a sazí a bez kontaktu s palivem,
takže nevznikají karcinogenní látky. Zdrojem energie
je plyn (propan-butan).

Grily na dřevěné uhlí
Grily na dřevěné uhlí stále patří mezi nejprodávanější
- pokrmy na nich připravené totiž mají nenapodobitelnou chuť i vůni. Výhodou je také nízká pořizovací cena
a snadná manipulace. Tyto grily jsou navíc i skladné,
proto jsou vhodné i na cesty a kempování.Většina grilů
na dřevěné uhlí má buď kulatý nebo obdélníkový tvar.
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S kulatým grilem dosáhnete rovnoměrnějšího průběhu
grilování, obdélníkový vám umožní připravit víc porcí
najednou. Žár vzniká postupným hořením kousků dřevěného uhlí, příprava je díky tomu o něco zdlouhavější
a budete muset získat určitou praxi, než dosáhnete
dokonalého výsledku. Až po určité době dokážete
odhadnout správnou teplotu pro vložení masa, které
se nesmí připékat na rošt. Stojí to ale za to!
Teplota je u grilů na dřevěné uhlí regulovatelná pouze
vzduchovými otvory, těch proto musí být dostatek
s možností snadného ovládání. Tuk při přípravě pokrmu odkapává přímo na uhlí, což lze omezit právě
odhadnutím správné teploty na přípravu a využitím
sběrné misky, či hliníkového tácku položeného přímo
na uhlí.
Další důležitou vlastností grilu na dřevěné uhlí je velmi
dobrá stabilita. Pokud je mobilní a má kolečka, měl
by být zabezpečen tak, aby nedošlo k jeho převržení.
Levné a lehké plechové grily jsou obvykle nestabilní.
Při výběru požadujte provedení s kvalitním žáruvzdorným smaltem. Nespokojte se s lacinými grily s nastříkanou barvou. Srdcem každého grilu je rošt. Ten by
měl být masivní a nekomplikovaně řešený pro správný
rozvod tepla. Vyhněte se jednoduchým drátěným roštům a volte rošty z nerez oceli – jsou kvalitnější, lépe
se čistí a déle vydrží. Také držadla na grilu by měla být
robustní, teplo nevodivá, snadno padnoucí do ruky.

Jak vybrat plynový gril?
Plynové a elektrické grily mají oproti klasickým grilům
na dřevěné uhlí výhodu v tom, že lze regulovat jejich
výkon. A výkon grilu je jeden z důležitých parametrů,
na které se při nákupu vyplatí zaměřit. Grily na českém
trhu mají výkon zpravidla uváděný v kilowattech. Můžete se však setkat i s hodnotami BTU (British Thermal
Unit). Neplatí zcela pravidlo, že by měl být výkon co
nejvyšší. Důležité však je, aby měl gril dostatečný výkon vzhledem ke své grilovací ploše. Pro zjednodušení
lze říci, že by se výkon grilu měl pohybovat v rozmezí
6 – 10 kW. Takto výkonný gril pro běžné rodinné použití bude zcela dostatečný.
Jedním z faktorů, které je potřeba při výběru plynového grilu zohlednit, je i jeho přenosnost. A zejména
v případech, kdy neplánujete mít gril po celou sezónu
na stejném místě. Pokud tedy vyžadujete časté přesouvání grilu, vyberte si takový model, který bude opatřen kolečky a nebude příliš těžký. Některé plynové
grily mohou s přehledem vážit i 70 kg a ty se na častý
přesun určitě nehodí. Na druhou stranu, většina grilů
se bude pohybovat v rozmezí 10 – 30 kg, takže s jejich
přesunem nebudete mít větší problém.
Přídavné boční hořáky jsou jedním ze základních
prvků vybavení, které oceníte při přípravě různých
omáček nebo jiných pokrmů zatímco se bude grilovat
maso či zelenina. Mezi další prvky vybavení lze zařadit
různé odkládací poličky, elektrické zapalování grilu,
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individuální teploměry pro každý hořák a jiné. Cena je
samozřejmě pro většinu lidí jeden z hlavních faktorů
ovlivňujících výběr jakéhokoliv zboží. Kvalitní plynové
grily jsou dražší než obyčejné grily na dřevěné uhlí.
Jejich cena startuje na zhruba 2 000 Kč, přičemž se
jedná o ty nejjednodušší grily se základní výbavou. Ty
nejlepší plynové grily pak zatíží peněženku i desetitisícovými částkami.
Bytelná konstrukce je podmínka, z které byste rozhodně neměli slevit. Je dobré se zaměřit na to, aby byl gril
opatřen smaltovanou porcelánovou úpravou. Nohy
grilu musí být pevné a kolečka by se měla bez jakýchkoli problémů otáčet. Už v obchodě se informujte
o náročnosti montáže grilu, ať pak doma nejste rozčarovaní, když vám z krabice vypadne mnoho součástek,
které vám nikam nebudou pasovat. Kvalitní grily od
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známých značek dá obvykle zákazník bez jakýchkoliv
komplikací dohromady.

Lávový gril
U lávových grilů je palivem plyn, výrobky jsou díky
lávovým kamenům větší a těžší, zato nabízejí pokrmy
s jedinečným aroma a chutí. Výkonné hořáky neohřívají přímo rošt, ale speciální kameny z vulkanického
materiálu umístěné na kovovém roštu. Ty se rozžhaví,
akumulují teplotu a stabilně ji udrží. Kameny mají být
rozmístěné rovnoměrně, s menšími mezerami mezi
sebou tak, aby mohlo teplo bez problémů proudit.
Měníme je jednou za rok, před začátkem nové sezóny.
Některé grily využijete zároveň jako zahradní kuchyni.
Jsou totiž vybaveny bočním hořákem pro přípravu polévek a omáček v kuchyňských hrncích. Na grilu si tak

obtěžoval sousedy, kolem se rozline jen úžasná vůně
připravovaných pochoutek. A třebaže s tím možná
někteří zastánci grilování na dřevě nebudou úplně
souhlasit, na výsledné chuti pokrmů se použití elektřiny místo ohně nijak výrazně neprojeví. Samozřejmě je
potřeba vybrat si kvalitní přístroj.
Trh nabízí hned několik druhů elektrických grilů, které
jsou použitelné jak v domácnosti, tak na zahradě.
Především je nutné si uvědomit, jestli vám postačí
stolní gril, který lze použít jak doma, tak na zahradě,
nebo sáhnete raději po zahradním grilu. A čím, že se
tyto dva typy grilů liší? Především svou velikostí. Stolní
grily, jak už samotný název napovídá, jsou určeny
k postavení na stůl, bez podložky se neobejdou, jsou
menší a skladnější, snadno se přenášejí. Zahradní grily
bývají větší, podobají se klasickým grilům na dřevěné
uhlí. Zpravidla stojí na stabilních podpěrných nohách.
Zahradní gril má oproti stolnímu také větší výkon
a disponuje i odkládací plochou na grilovací náčiní
či nejrůznější omáčky určené k potírání masa. Stolní
gril zase můžete používat v létě na zahradě a v zimě
doma, což u zahradního nepřipadá v úvahu a příjemnější je také cenová relace, ve které se pohybuje.
Zahradní gril je vhodnější na větší oslavy a posezení
s přáteli, menší stolní grily jsou určené spíše pro rodinné posezení.

Litina, nebo kámen?

připravíte hned několik chodů. Na odkládací plochu
z boku grilu si můžete pokládat nádobí či potřebné
ingredience.
Součástí plynových grilů bývá i praktická grilovací
plotýnka, již využijete pro přípravu drobných pochoutek – například mořských plodů – které mohou skrze
grilovací rošty propadnut. Máte-li rádi křupavé pečivo,
rozpéct si jej můžete na zadním ohřevu. Pochutnáte si
pak na dokřupava rozpečených bagetkách přitažlivé
zlatavé barvy.

Elektrický gril
Elektrický gril je možné použít kdekoliv, na zahradě,
ale klidně i na balkóně paneláku nebo dokonce uvnitř
bytu. Existují totiž zahradní a menší stolní varianty. Při
používání nevzniká žádný nepříjemný kouř, který by

Elektrický gril bývá vybavený oboustranným nepřilnavým roštem, nejčastěji potažený teflonovou vrstvou,
pod níž je zabudovaná elektrická spirála, která ohřívá
gril. Rošt, na nějž se pokládají grilované pokrmy, bývá
vroubkovaný, aby vypečená šťáva mohla odtékat a nedocházelo k přepalování tuku. Jde o poměrně zdravý
způsob úpravy jídla, takže se jej nemusí obávat ani
vyznavači zdravého životního stylu.
Velmi oblíbeným se v posledních letech stal lávový
kámen. Lávové kameny pocházejí z vyhaslých sopek
a nemusíte se bát, že by zahřáním na určitou teplotu
mohlo dojít k jejich prasknutí. Nutné je však nechat
je před čištěním a mytím důkladně vychladnout. Ale
to jen v případě opravdu velkého znečištění, lávové
kameny totiž mají samočistící schopnost. Výhodou
lávových kamenů je velmi rychlé zahřání na požadovanou teplotu a rovnoměrný žár, dokážou vstřebat také
poměrně velké množství tuku a grilování na nich je
tak zdravější.
Teplotu elektrických grilů lze individuálně nastavit podle potřeby, jsou užitečné, praktické, lze je použít na
zahradě i doma. Gril je komfortní, bez popela a sazí,
není nutné používat tuk. Velmi úsporný na místo, lze
ho použít i na balkóně. Gril má integrovanou misku
na zachytávání tuku, grilovací rošt lze umýt v myčce
nádobí, setřít papírovou kuchyňskou utěrkou.

Vodní gril
Vodní gril je novinkou ve světě zahradní přípravy

BYDLENÍ | 89

masa. Ačkoliv celý koncept grilování nad vodou zní
bizarně, skutečně funguje a maso opravdu není uvařené v páře, jak by si mnozí mohli myslet. Vodní gril
není hrnec, ale sofistikovaný přístroj, kterou vymysleli
zkušení grileři. Ty nebavilo, že se nad uhlíky připravované maso občas přesuší. Ve vodním grilu se jídlo peče
nad nádobou s vodou, pod kterou se topí dřevem. Jde
vlastně jen o jiný způsob nepřímého grilování, kde
pára z nádoby s vodou pomáhá, aby se maso nespálilo
a nevysušilo. Gril je zakrytý, aby se teplo z ohně uvnitř
pěkně rozprostřelo a kouř zůstal uvnitř. Maso se tak
zároveň udí, šťáva kape do nádoby s vodou a ze spáleného tuku tak nevznikají žádné toxické zplodiny.
Vybíráte-li si vodní gril, popřemýšlejte, kolik lidí a kde
jej bude používat. Podle toho zvolíte správnou velikost, která bude pro vaše podmínky nejvhodnější. Na
trhu jsou totiž k dispozici vodní grily všech velikostí.
S těmi nejmenšími můžete grilovat i na balkoně nebo
přímo v kuchyni, s velkými zvládnete připravit pokrmy
pro mnohočlennou rodinu. Velký vodní gril sice na
balkon neumístíte, ale díky jeho nenáročné obsluze
můžete při grilování sedět doma v teple a do mrazu
zamířit jen v případě, že musíte přiložit.

uvnitř vodního grilu všemi směry, takže není potřeba
potraviny na roštu otáčet. Díky kupolovité poklici funguje vodní gril v podstatě jako horkovzdušná trouba.
Vzhledem k tomuto efektu je doba grilování zhruba
stejná jako na běžném grilu, přestože se při grilování
používá nižší teplota. Maso navíc zůstává krásně šťavnaté. Při úklidu grilu pak oceníte, že rošt se snadno
čistí, protože není přepálen. Vodní grily se dají pořídit

Zdravé grilování
Žár z ohně běžně dosahuje teploty až 500 stupňů
Celsia, nicméně optimální teplota vhodná pro tepelné
zpracování masa se pohybuje mezi 150 až 200 stupni. Při užití běžného grilu je proto zapotřebí polévat
uhlíky vodou, abyste docílili nižší teploty v oblasti
roštu. Obsluha vodního grilu je proti tomu jednodušší
a pohodlnější. Uvnitř vodního grilu je umístěn nádoba
s vodou, která slouží jako chladič vzduchu, díky němuž
dosáhnete ideální teploty k úpravě masa. Pokrmy
pak nejsou přepalovány ve vysoké teplotě. Nádoba
s vodou současně slouží jako lapač marinády a tuku
odkapávajícího z masa. V běžném grilu obojí stéká
do ohně, kde se přepaluje, čímž vznikají karcinogenní
látky. Systém vodního grilu množství těchto škodlivin
minimalizuje. Ve vodním grilu se netopí briketami ani
dřevěným uhlím, ale tvrdým až středně tvrdým dřevem
z listnatých stromů. Musí být samozřejmě bez nátěru
a suché. Jeho spotřeba je velmi malá: během večera
vystačíte s jedním kbelíkem polínek. Navíc nebudete
sousedy obtěžovat kouřem, protože při správném
topení vodní gril prakticky nekouří.
Vodní gril se hodí k úpravě všech druhů masa - kuřecího, krůtího, hovězího, vepřového, skopového, ryb
i mletého. Během devadesáti minut ugrilujete celé
kuře, za deset až dvacet minut máte hotový steak.
Jako přílohu si můžete opéct houby, brambory či
jakoukoliv další zeleninu - při její přípravě je nejpraktičtější grilování na dvou roštech současně, kdy nakrájenou zeleninu dáte do hliníkové vaničky na dolní rošt.
Šťáva, která skápne z masa v horním patře, tak zůstane v zelenině, která tím získá zajímavou chuť. Maso se
griluje ve směsi tepla, vodní páry a dýmu, která proudí
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v malém i velkém provedení, záleží na tom, s kolika
strávníky počítáte.

Jak vybrat vodní gril?
Při nákupu vodního grilu je dobré zaměřit se na jejich
životnost. Na trhu je kupř. množství výrobků z Číny,
které jsou dodávány do velkoobchodních řetězců.
Jejich cena, jež se pohybuje okolo tisíce korun, je sice
zajímavá, horší už to je s kvalitou použitého materiálu.
Plášť grilu je většinou velmi tenký a pravděpodobně
se vám brzy propálí nebo zrezaví. V případě čínských
grilů se často vytrácí i hlavní výhoda vodního grilu –
plechy a nátěry nezřídka obsahují škodlivé látky, které
se během grilování dostávají do potravin. Při koupi
vodního grilu raději vsaďte na tuzemské výrobce.
Jejich produkty bývají kvalitní a pořídíte je asi za čtyři
tisíce korun. Grily jsou vyrobeny z potravinářského nerezového plechu a splňují potřebné hygienické normy.
Výrobci navíc vycházejí vstříc i náročnějším klientům.
Nabízejí doplňky ke grilu, s jejichž pomocí navýšíte
užitné vlastnosti vodního grilu, například další grilovací rošt s nástavcem, díky němuž můžete grilovat
dvojnásobné množství potravin, nebo odkládací
mřížky, které jednoduše přimontujete k okrajům grilu.
Před prvním grilováním si nezapomeňte pečlivě přečíst
návod a řídit se popsanými pokyny! Nejprve budete
nejspíš muset vyndat lavor, rošt i poklop a vypálit přepravní barvu z ohniště. Teprve potom se budete moci
pustit do samotného grilování.
Text: Eva Hauserová,
foto: Shutterstock.com, Campingaz

ZROZEN Z OCELI, VYCHOVÁN MUZI.

SÍLA
KVALITY
WWW.GAFU.CZ
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– zatravňovací rohož
Chcete mít na pozemku krásný trávník a zároveň potřebujete parkovací místa? Obojí lze získat díky plastové ochraně trávníku PLASTIparking®. Tato zatravňovací rohož původem z USA
je pevná, pružná a dlouhodobě trvanlivá. Pokládá se lehce na stabilní půdu. Následně se
rozvine a upevní kovovými spojkami. Po nějaké době (2-3 týdny v době vegetace, déle v době
mimovegetačního růstu trávy) rohož proroste trávou. Po dosažení požadované výšky může
být posečena travní sekačkou. Vznikne tak pevná plocha, na které je možno trvale parkovat
vozidla, chodit a podobně.
Plocha po instalaci pak bude vypadat jako klasická travnatá plocha, která bude pevná. Více
na www.plastiparking.cz
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VELKÉ LETNÍ STĚHOVÁNÍ

(NA ZAHRADU)
Navzdory nejrůznějším historkám a předsudkům týkající se stěhování, patří přesun
domácnosti pod oblohu k akcím neobyčejně příjemným. Už jenom představa
bydlení v těsném sousedství s přírodou probouzí fantazijní příběhy, v nichž se
ujímáme role zahradních architektů, designérů, šéfkuchařů.
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S nadšením měníme svůj obvyklý životní prostor za
maličký balkon, terasu, zahradu a opouštíme přísně
střežené soukromí, abychom přátelům, známým i kolemjdoucím ukázali: tak takhle se u nás v létě žije!

Příběh zvaný trendy
Ať už se v zahradním příběhu ujmete jakékoli výše
uvedené role, důležité je, seznámit se důkladně s trendy. To je klíčové slovo, které se v našem životě natrvalo usídlilo a občas ho může i poněkud komplikovat.
Dobrou zprávou je, že trendy v letním bydlení lahodí
nejen oku a představám lenošení, ale hlavně – ubírají
se cestou návratu k přírodě. A v tomto duchu je také
zahrada, coby rozšíření našeho domova, vnímána. Ve
hře je také návrat ke „staromódnímu“ designu a tzv.
DIY. Tahle anglická zkratka potěší kutily, znamená
totiž „Do it yourself“ tedy „udělej si sám“. Zkrátka
vzhled ruční práce se cení. Připomeňme například
palety, které se mohou proměnit při troše šikovnosti
v zahradní nábytek. Na nápad se sice přišlo už před
pár lety, ale ani v letošní letní sezoně neztratí nic na
aktuálnosti.

Scénář píše příroda
Další z dobrých zpráv je, že trend uplatňovaný v interiéru, tedy kombinovat, spojovat nové se starým, zamířil
úspěšně také do zahrad, což přináší nespočet kreativních možností. Tzv. vintage styl, který vlastně navazuje
na hravý a nedbale elegantní styl Provence, má v současné době velké slovo – jestli to není tím, jak moc

94 | BYDLENÍ

v tomhle přetechnizovaném světě toužíme po pohodě,
příjemných barvách, vůních, přirozenosti. Po atmosféře, která vždycky spolehlivě vystresovanou duši vyladí,
a proto z výsluní oblíbenosti jen tak nezmizí. Navzdory proměnlivým módním trendům, na jejichž adresu
kdysi velký francouzský umělec Jean Cocteau prohlásil:
„Móda je to, co vychází z módy“. Jisté je, že přívlastek
„módní“ pro zahradu tak docela neplatí. S každou novou sezonou totiž příroda přináší nové scénáře, které
si píše sama (naštěstí) a od nás se očekává, že její dílo
svým vkusem jenom dotvoříme.

Nábytek zn. Ideál
Před časem se objevil zajímavý průzkum, z něhož
vyplynulo, že většina Čechů (70%) by si přála bydlet
s v bytě s terasou nebo v domku se zahradou. Není to
samozřejmě jenom česká specialita, zájem zabydlet se
pod oblohou je ve světě obrovský. Výrobci i obchody
v nabídce doslova předhánějí a tím spíš je dobré si v té
nabídkové záplavě ujasnit si při výběru několik momentů: co všechno od zahradního nábytku očekáváme, kde
s ním počítáme (ve volném prostoru, v altánku nebo
pod pergolou?), jestli má optimální ergonomické vlastnosti, jak náročná bude jeho údržba nebo manipulace
s ním. Faktem je, že se takové přemýšlení určitě vyplatí,
dobře vybraný nábytek nás může provázet životem na
zahradě i několik desetiletí…

Z hitparády materiálů
Svého času vedl zahradní hitparády plastový nábytek
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– pro svou cenu, ale také lehkost a snadnou údržbu.
Už se zdálo, že jeho popularita je na ústupu, jenže pak
přišly nové technologie a zdá se, že plast zase bude
patřit k zahradním hvězdám. Jak po stránce designové, tak životnosti.
Dřevěný nábytek je stále favoritem, má svůj půvab,
je příjemný na dotek. Počítejme ale, že je poněkud
náročný na údržbu. Jistou sázkou na jistotu je nábytek z extrémně odolného tropického dřeva, jako je
eukalyptus nebo ještě odolnější teak, který nepodléhá nepřízni počasí a může dělat parádu na zahradě vlastně po celý rok. K hitům patří nábytek z tzv.
pečeného dřeva (tepelně upravené finské borovice
Thermowood), který vyniká trvanlivostí, podle výrobců
vám bude dělat společnosti minimálně 30 let.
Kovový nábytek přináší nesporně do zahrady eleganci a romantiku. Je sice stabilnější, ale také těžší a tím
pádem se s ním hůř manipuluje. Protože jde o materiál studený, patří k jeho výbavě měkké sedáky nebo
se kombinuje s textilenovou látkou, odolnou vůči
UV záření. Už několik let je oblíbeným materiálem
hliník, nábytek je lehký, nenáročný na údržbu, odolá
nejrůznějším rozmarům počasí. Hitem jsou kombinace
hliníku s dalšími materiály.

V ratanovém objetí
Jedním z jedním nejoblíbenějších typů zahradního
nábytku je umělý ratan, který působí stejně elegantně
jako přírodní, ale je mnohem odolnější, bez úhony
vydrží vysoké teploty i mráz. Nábytek nepotřebuje
žádnou zvláštní údržbu, a protože je lehký, snadno se
s ním i manipuluje. Na trhu je k vidění v nejrůznějších
barvách a sluší mu to i v kombinacích s jinými materiály. Populární barvou výpletu je na například Seashell
(béžovo-šedo-modrá barva mořské ulity).
Možná ještě stojí za úvahu skutečnost, že řada druhů
zahradního nábytku se dnes nevyrábí jenom z jednoho
materiálu, ale kombinují se. Například u lehátek a židlí
se často kvůli pohodlí používá látková výplň, u stolů
zase jejich stabilitu jistí kovová konstrukce. Kombinace
jednotlivých materiálů působí zajímavě, mezi nejoblíbenějšími vede dřevo a kov.

Elegance, romantika i exotika
Na první pohled někdy máte dojem, jakoby se interiérový nábytek jednoduše přesunul do přírody – takový
je trend, s nímž i nabídka zahradního nábytku dokonale souzní. Objevíte v ní designérské sady s měkkými
sedadly, křesla, pohovky, sofa, longue soupravy a také
servírovací stolky, taburetky, bez kterých si ani nejde
pohodu v zelené oáze představit. Je tedy zřejmé, že příjemné posezení neznamená pořídit si „jenom“ klasiku
v podobě pár židlí a stolu. Na zahradní scéně úspěšně
září houpací křesla, která se svého času považovala už
za poněkud staromódní doplněk, ale také závěsná křesla, která se zase vyznačují nadčasovým designem.
Lákavý je ovšem i závan exotiky v podobě nábytku
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a doplňků, které voní dálkami, mořem, luxusní hotelovou pláží – pořídit si třeba relaxační ratanovou postel
se střechou nebo s baldachýnem, lehátko z umělého
bambusu je také trendy a patří ke stylu života, kterému se říká savoir vivre – tedy umění žít.

Jednoduše převléknout i uložit
Pokud vsadíme na kvalitu, můžeme tedy počítat s tím,
že nás nábytek bude provázek řadu let. Protože se
ovšem mění vkus, módní trendy, je dobré posezení čas
od času oživit. Nejrychlejší (a také nejlevnější) cestou
jsou zahradní polstry, podsedáky, polštářky nebo přehozy – nově obléknout tak můžeme sedací soupravy,
židle, lehátka, křesla, lavice i houpačky. Barevně by
polstry i podsedáky měly ladit s nábytkem i s celkovým
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vyzněním zahradního posezení, například s barvou
slunečníku a dalšími doplňky. V popředí oblíbenosti
barev se stále drží jasně žlutá, červená, trávově zelená, nebo oranžová, elegantním řešením jsou potahy
v odstínu antracit, smetanové, béžové, hnědé, textilie
v námořnické modři nebo potahy ve „vintage“ stylu.
Nerudovské „Kam s ním?“ řešíme cestou speciálních
úložných boxů – ať už plastových, z umělého ratanu
nebo dřevěných. Pro snadnou manipulaci mohou mít
po stranách úchyty, pro zabezpečení uložených věcí
možnost uzamčení. Luxusní boxy jsou vybaveny víkem
s automatickým ovládáním, na trhu jsou i boxy s objemem přes 2 m³. Úložné prostory samozřejmě můžeme
použít nejen na polstrování, ale třeba také na ubrusy,
pomůcky na grilování, hračky apod.

Pod střechou a ve stínu
Není to tak dlouho (v 18. a v 19. století), kdy se podle vzorů anglické architektury začaly objevovat na
českých sídlech altány a jejich popularita přetrvala
i dodnes. Samozřejmě, že v poněkud jiné podobě,
s využitím moderních materiálů, ale stále patří k velmi
zajímavým architektonickým prvků zahrad.
Altány a pergoly (ať už v romantickém nebo moderním stylu) jsou zkrátka opět v oblibě a není se vlastně
ani čemu divit: zvyšují komfort letního bydlení a pokud jsme se zmínili o propojování nového se starým,
interiéru s exteriérem, tak právě tyto šarmantní stavby
mohou být příkladem. Přání, aby materiálově i tvarově
korespondovaly s architekturou domu a zahrady je docela lehce splnitelné, nabídka je hodně rozmanitá. Na
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výběr jsou rozličné rozměry, tvary, materiály a každá
z těchto staveb je bez nadsázky ve svém konečném
vyznění vlastně originál – atmosféru si totiž dotváříte
sami nejrůznějšími doplňky, jako jsou stínící prvky, boční stěny, osvětlení, nábytek a dekorace atd.

Pod střechou, nebo bez?
K hitům patří pergoly s pohyblivou shrnovací střechou
(s ručním ovládáním i dálkovým), kterým sluší hliníková
i dřevěná konstrukce. Velké slovo v oblibě materiálů
mají například screenové rolety vyrobené z látky, která
zadrží sluneční žár, ale současně zachovávají optimální průhled ven. Originální pergolu podle nejnovějších
trendů můžete ovšem také mít v podobě sklápěcí,
rolovací, posuvné, s bezpečnostním sklem, s boční stěnou, s dřevěnými roletami, s posuvnými panely atd. atd.
– prostor pro přání a představivost je nekonečný (tedy
téměř). Vedle technických hitů nabídne v létě chladivý
azyl dřevěná pergola, která je, co se týká oblíbenosti,
takovou stálicí. Dokonale totiž zapadá do současného
stylu zahrad, v nichž hrají prim dřevo, kov a kámen.

S markýzou i pod slunečníkem
Jinou možností, jak si na zahradě (ale také na terase
či na balkoně) vykouzlit v parném létě příjemný stín,
je markýza, jedna z tradičních stínících technik. V nabídce je opět nespočet variant – od výsuvných přes
kazetové až po samostatně stojící markýzy v zahradě.
Včetně atypických tvarů. Pro úplnou pohodu je možné markýzu doplnit například větrným či slunečním
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čidlem, které si nastavíte tak, aby se markýza sama
zasunula nebo vysunula podle aktuálního počasí.
Luxusní modely jsou vybaveny dálkovým ovládáním
a ti, kdo patří k opravdovým požitkářům venkovního
bydlení i v chladnějších večerech, určitě nezapomenou
na topení a osvětlení k markýzám.
Co se týká variant, fantazie a účelnosti nezůstávají
samozřejmě pozadu ani slunečníky – jak v klasickém
„středovém“ provedení kruhovém či mnohoúhelníkovém, tak s tzv. boční nohou, které se mohou otáčet
okolo své osy a nastavit podle toho, jak svítí slunce.
A co patří v této oblasti k hitům? Třeba sluneční plachty, které navozují atmosféru Středomoří. Moc pěkně se
pod takovými plachtami sní…

Léto pro labužníky
Ani proslulí designéři a architekti nebudou zcela jistě
nic namítat proti konstatování, že jedno z nejpřitažlivých míst naší zahrady je prostor pro gurmánské
požitky. Jestli to není i tím, že lásku k hodování pod
oblohou máme zkrátka jaksi zakódovanou v genech.
Dá se říct, že výrobci mají pro naše pro soukromé zahradní, balkonové či terasové radosti velké pochopení
a jejich nabídka tomu také odpovídá – najdete v ní
praktické grily na plyn, klasické grily na dřevěné uhlí
i oblíbené elektrické grily, ba i krby na biolíh, které
v sousedství bazénu vypadají velmi luxusně. Rozhodně
„chic“ jsou také moderní designová ohniště z ocelových plechů v kombinaci s tropickým dřevem nebo přírodním kamenem. Mezi novinkami najdete například

plynový gril se zabudovaným teploměrem i přenosný
skládací gril na plynovou bombu i kartuši. Praktickou záležitostí pro labužníky, kteří si chtějí bez obav
vychutnávat steak na balkoně či terase, je bezkouřový
gril na dřevěné uhlí nebo elektrický poloautomatický
gril, u kterého si automaticky nastavíte teplotu podle
tloušťky masa. Doslova lahůdkou je zahradní grilovací
stůl, který má uprostřed otvor pro nádobu na oheň,
kde se připravuje maso nebo zelenina. A pokud náhodou negrilujete, můžete do nádoby vložit led a použít
ji na chlazení třeba dobrého vínka.
A docela příjemná tečka na závěr: čištění grilu už
nemusí patřit mezi neoblíbené činnosti - i tenhle moment se dá snadno vyřešit robotickým čističem grilů,
který je na trhu.
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Kuchyně pod střechou
Jinou otázkou jsou zahradní krby, kde můžeme grilovat, rožnit, udit. Většinou s nimi počítáme jako s doplňkem pergol a altánů (takové přání je ovšem potřeba technicky doladit). Venkovní kuchyně je skvělou
záležitostí, ale je poněkud náročnější na realizaci i finance. Počítá s pracovními a odkládacími plochami, ve
výbavě často nechybí ani dřez s tekoucí vodou, chladnička, výrobník ledu, vinotéka s chlazením, čepovací
zařízení na pivo… Na trhu jsou také rozličné vymoženosti, bez kterých by zahradní kuchyně poskytovala
jenom zlomek pohodlí - od prostírání, servisu v designové plastové podobě, sklenic, příborů, přes nádobí
pro dlouhodobé uchovávání potravin po mrazicí tašky
(pokud nemáme zahradní ledničku). K bezstarostným
kulinářským zážitkům ovšem patří i takové praktické

záleží samozřejmě na tom, co si od takového osvěžení
slibujeme – jestli ho budeme využívat po celý rok (což
je varianta nejdražší) nebo pouze o víkendech a prázdninách. Záleží na takových „maličkostech“ jako je
velikost pozemku, jestli se v bazénu budou koupat
většinou děti nebo si v něm chtějí pohodlně zaplavat
i dospělí atd.

Kolik může mít podob?
Do kategorie skromnější patří bazény nadzemní, jejichž předností je rychlá montáž, finanční dostupnost
a fakt, že nepotřebujete stavební povolení. Ideální
cestou k tomu, aby se bazén stal i zajímavou součástí zahrady, je typ zapuštěný do terénu (nebo jenom
částečně). Dobrou zprávou také je, že už nemusíte
uvažovat o klasickém bazénu v podobě čtverce, elipsy
nebo kruhu. Současné materiály jsou totiž na takové
technologické úrovni, že umožňují zvolit si takřka
libovolný tvar. Pokud se rozhodnete pro nejdražší
variantu, což je bazén železobetonový, vynahradí vám
pořizovací náklady výhled na jeho téměř neomezenou
životnost.
Trh nabízí nespočet podob bazénů a ať už se rozhodnete pro jakoukoliv, jedno je jisté: budete bohatší
o nový životní prostor, který vám léto (a v případě
zastřešení nejen léto) ještě víc zpříjemní. Zvlášť, když
si do bazénu pořídíte takové radosti jako protiproud,
masážní trysky nebo osvětlení.

Jak zavířit v zeleni

věci jako jsou síťované poklopy proti mouchám a jiným
nevítaným návštěvníkům, servírovací stolky, slunečníky.
Co si však musíte pořídit sami, to je příjemná společnost. Jenže tu vám ani sebeluxusnější vybavení nezaručí…

Domácí moře pohody
Podle klimatologů se máme na co těšit – odpolední
siesty v pětatřiceti stupních ve stínu prý totiž nebudou
v budoucnu vůbec žádnou zvláštností, ba dokonce
se máme připravit na vedra ještě větší. Však my se
připravujeme a věřte-nevěřte, bazén už je na každé
třetí zahradě v Česku, víc už jich má v Evropě jenom
Španělsko a Francie. Přenosné gumové bazény se
samozřejmě nepočítají. Jisté je, že pořídit si své vlastní
vodní radosti už dávno nepatří do kategorie snů, ale

Tak jako se před časem začaly rychlým tempem objevovat na zahradě bazény, stoupají nyní v hitparádě
oblíbenosti i vířivky. A nabídka je opravdu pestrá.
Důvody jejich popularity jsou jasné: přinášejí vpravdě
luxusní osvěžení, regeneraci. Stále nové a nové trendy
spa se objevují nejenom v oblasti technologie, ale také
designu, který vychází vstříc moderní architektuře.
Pokud vybereme vhodně místo, stává se spa i atraktivní ozdobou zahrady. Zvlášť, když zvolíme obložení
z přírodního dřeva v úpravě Thermowood a příslušné
doplňky. Vířivé lázně jsou vybaveny inteligentními
technologiemi a ovládáním i přes mobil, což znamená, že vše ohlídají za vás a pokud si pořídíte vířivku
se speciálním termokrytem a izolací nemusíte mít ani
starost o spotřebu energie. Výrobci mají v nabídce nespočet doplňků, které prožitek z vířivé lázně umocní,
jako třeba podsvícení vody, hudbu… A lákavá je navíc
i představa, že se do spa na zahradě můžete ponořit za každého počasí, vychutnat si pohodu relaxace
pod sluncem, azurovým nebem i v závějích. Je dobré
počítat se zastřešením (tedy pokud nemáme vířivku
místěnou na terase), zajímavým řešením může být její
umístění pod pergolou nebo v altánu.

Se sprchou i v pohybu
A ještě jeden tip, jak si ještě víc užít osvěžení v soukromí zahrady – pod sprchou. Oblíbené solární sprchy
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z nerez oceli jsou příjemnou alternativou k bazénům,
mají jednoduchý, minimalistický design, který u bazénu, v zahradě nebo na terase vynikne. Pokud vezmeme praktickou stránku, tak nám sprcha poslouží nejen
jako zásobník vody (objem většinou od 14 do 35 litrů),
ale také jako solární kolektor, který ohřeje vodu až na
55°C a v pohodě zajistí teplou užitkovou vodu až po
dvě stě dní v roce.
K novinkám patří sprchy přenosné. Mají sice, na rozdíl
od těch napevno přichycených na zemi, menší zásobník vody (objem asi 14 litrů), ale velkou výhodou je, že
se dají na zahradě snadno přenést, kam právě potřebujeme.

Ve světle večerní romantiky
Existuje nespočet možností, jak si život pod letní oblohou ještě víc zpříjemnit, jak navodit atmosféru, téměř
pohádkovou. Jednou z nich je osvětlení, které má
v zahradním scénáři podstatnou roli: umocní večerní
náladu, je estetickým i bezpečnostním prvkem. Podle
použití by se tedy dalo rozdělit na svítidla orientační,
funkční a dekorační (světla umístěná mezi květinami
budou určitě v jiném stylu, než k podsvětlení fasády).
V zahradní hitparádě jsou v posledních letech na předních příčkách solární svítidla a LED osvětlení a vypadá
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to, že z těchto pozic jen tak neustoupí. Výhodou
solárních svítidel je fakt, že je můžete umístit kamkoliv, protože nejsou odkázána na elektroinstalaci, jejich
provoz vůbec nic nestojí a jsou zajímavé i po stránce
designové. Romantici nejspíš neodolají se setměním
rozsvítit svíčky, lucerny, lampiony. A proč ne? Třeba
taková svíčka s vůní levandule vykouzlí Provence…

Snové posezení
Splnit si sen o zahradě, ve které se bude příjemně odpočívat, hodovat, bavit se, pracovat, plánovat úžasné
věci není jednoduchá záležitost a určitě se tak nestane
na počkání. Vezměte si například skutečnost, že uznávaným krajinným architektům trvalo více než sedm let,
než splnili všechna přání baronky Béatrice Ephrussi de
Rothschild. Pravda, těch zahrad je u slavné vily na Cap
Ferrat devět… Vraťme se ale ze snového období Belle
Époque zpátky do reality. Od paní baronky se můžeme inspirovat tím, že své představy a přání svěříme
odborníkům, kteří půvab přírody propojí s patřičnými doplňky. To je samozřejmě ideální řešení. Pokud
ovšem patříte mezi kreativní jedince, rozhodně si svou
příležitost nenecháte ujít a zahradě vtisknete podobu
podle svého vkusu a životního stylu.
Text: Stanislava Bezděčková, foto: Shutterstock.com

Žhavé novinky

JaRo 2017

Rozjasněte svůj domov novou elegantní stínící technikou Isotra. Technologicky
propracované výrobky splňují i ty nejnáročnější požadavky na luxus, pohodlí a dokonalou funkčnost ve spojení s dlouholetou životností.
Naše nové kazetové markýzy promění vaši terasu či
zahradu ve stinnou oázu a svým elegantním designem

Hledáte extrémně robustní screenovou roletu, ale zároveň ochranu proti hmyzu? Potom nová screenová

zaručují harmonický vzhled fasády domu. Elegantní
design markýzy DAKOTA s kompaktním a zcela uzavřeným hranatým boxem má integrovaný odtok vody.
Originálním doplňkem u markýz OLIVIA je elektricky
ovládaný spouštěcí volán. Obě markýzy je možné
doplnit osvětlením integrovaným do spodní části profilu nebo dalším doplňkovým vybavením jako
jsou teplomety.

roleta HR8-ZIP je ideální volbou. Tato roleta je
vhodná pro pasivní domy, neboť plášť budovy není narušen a tkanina zůstává déle napnutá díky inovativnímu ZIP systému. Nový model
screenové rolety HR7 je jednoduchým a efektivním řešením pro zajištění příjemné teploty v interiéru a optimálních světelných podmínek pro práci
i odpočinek.

ZÁBAVNÁ ZAHRADNÍ
Léto je nejvhodnějším obdobím pro
zahradní slavnosti. Jak si vyšperkovat
zahradu, aby se všichni hosté nejen
báječně najedli, ale také si užili nějaké prima zážitky?
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PÁRTY

INZERCE
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Určitě s přípravami párty začněte s dostatečným předstihem. První, co musíte udělat, je seznam hostů, jídla,
nápojů, ale i potřebného zahradního nábytku. Vždy
musíte počítat s možností špatného počasí. Pokud nemáte na zahradě zastřešený altánek ani jinou zastřešenou místnost, připravte pro hosty jako zálohu před
rozmary počasí i svůj dům. Můžete si také koupit nebo
zapůjčit speciální velký stan. Při velkých vedrech a ostrém slunci poskytne tolik žádaný stín a během deště se
pod něj zas můžete schovat.

Párty stan nic nerozhodí
Mnoho lidí si pod pojmem zahradní párty stan představí obrovskou plachtovou stavbu o výměře několika
desítek metrů čtverečních. Je sice pravda, že i takové
rozměry může zahradní stan mít, ale mnohem častější
jsou stany o rozměrech 3x3 nebo 3x6 metrů. A takové už se na zahradu vejdou skoro každému. Kostrou
všech zahradních stanů je ocelová nebo duralová konstrukce, která dostatečně zabezpečuje pevnost stanu
i za silného větru nebo lijáku. Že dovnitř nezateče ani
kapka, zaručuje nepromokavá textilie s nánosem PVC.
Tento stabilní přístřešek na dočasné i trvalé použití
se v posledních letech zabydluje v našich zahradách,
často nahrazuje pergolu nebo altán. Má na rozdíl od
nich navíc jednu výhodu - mobilitu. Stan dokážete poskládat i rozebrat za pár minut a přesunout ho jinam.
Jedete s kamarády rybařit, nebo se chystáte na venkovní piknik s přáteli? Prostě si stan sbalíte a vezmete
s sebou. Po akci ho zase vrátíte zpět na stejné místo
nebo zvolíte jiné na vaší zahradě.

Místo pro schovávanou
Děti na zahradě ocení trochu jiný stan. Ten, který poskytne skrýš a zábavu. Na trhu jsou nejrůznější druhy
dětských stanů různých tvarů s prolézacími tunely,
které děti tak milují. Klukům můžete pořídit stan ve

tvaru hasičského auta, malý slečnám ve tvaru kočáru pro princezny. Opravdu je z čeho vybírat, včetně
motivů dětských hrdinů – od Krtečka až po Ledové
království. Vaši malí potomci také jistě vezmou za vděk
zahradním domečkem z plastu nebo dřeva. Je libo klasický domeček se dvěma okny, stejným počtem okenic
a standardní červenou střechou? Nebo dáte přednost
zámku či hradu?

Nafukovací atrakce nejen pro děti
V poslední době se staly velmi oblíbenými venkovní
atrakce nafukovací. Ať už jsou to nejrůznější skákací
hrady nebo bludiště, hlavně jsou vybaveny skluzavkami, na kterých se nejen děti parádně vyřádí. Výjimečné
nejsou ani zabudované bazénky s tobogány. Pokud
milujete adrenalin, můžete dětem pořídit nafukovací
lezeckou stěnu a zahrát si s nimi na horolezce. Vrchol
stěny se zdolává po cestě z barevných lezeckých kamenů. Lezecká stěna je vhodná pro děti od 5 let i pro
dospělé. Na atrakci je omezení pouze váhové, mohou
se účastnit zájemci s váhou 10-100 kg. Existují i jiné
možnosti, jak se vyřádit na „nafukovadle“. Tak třeba
atrakce Shoď ho! , kdy se svou vychytralostí a silou
snažíte shodit svého soupeře z vyvýšeného místa,
sami naopak musíte blokovat jeho pokusy a prokázat
patřičnou dávku stability. Jedná se o žertovné souboje
se speciálně upravenými tyčemi zakončenými molitanovou vystýlkou tak, aby v žádném případě nemohlo
dojít ke zranění a vy jste si mohli souboj náležitě využít. Piedestaly obklopuje nafukovací podklad, takže
se nemusíte bát ani pádů. Sportovní fanoušky jistě
nenechá chladnými lidský fotbal, hokej či kuželky na
nafukovacím hřišti, pružná boxovací zeď nebo bungee
basketbal. Pro zahradní party se hodí i různé trenažéry
a simulátory, které si můžete pronajmout i s instruktorem. Například elektrického býka, rodeo, formuli
1, zorbing, skateboard nebo surfing. Možnosti jsou
v dnešní době opravdu obrovské, existují firmy, které
se na poskytování párty zábavy přímo specializují.

Trampolína jako zahradní trvalka
Trampolína je bezesporu atrakce, kterou si děti užijí nejen při párty. Lékaři se bez výjimek shodují, že
pohyb dítěte na trampolíně je velmi zdravý. Nárazy
jsou krásně tlumeny pružinami a klouby nejsou přetěžovány. K mání jsou trampolíny různých velikostí:
183, 244, 305, 366 a 429 cm. Obecně platí, že čím větší
trampolína, tím více zábavy pro děti. Zahradní trampolíny menších průměrů jsou určeny pouze pro jedno
dítě, také jsou dost „tvrdé“ a málo odráží. Na dětských
trampolínách větších průměrů může skákat i větší počet dětí. Vždy je u skákání vhodný dozor dospělé osoby. A každá by měla být opatřena ochrannou sítí. Děti
dokážou vyskočit dost vysoko a mohly by po dopadu
doskočit mimo trampolínu. Pro její umístění vyberte
rovné místo ve volném prostoru.
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Pískoviště a hrací stolky
Domácím pískovištěm potěšíte každé malé dítě. Navíc
pomáhá rozvíjet jemnou motoriku,má uklidňující účinek, chození na boso v písku má pozitivní vliv na vývoj
nožní klenby ana pískovišti se děti učí dělit se o hračky
s ostatními. Přínos má ale pískoviště také pro vás. Děti
máte vždy na dohled. Mohou si hrát kdykoliv, i když
vy máte doma jiné povinnosti. Máte také větší jistotu,
že se do pískoviště nedostanou žádné nečistoty. Stačí
používat krycí plachtu nebo desku. Plastové pískoviště
vydrží roky, odolá i mrazu a nehrozí u něj riziko třísek
či ostrých hran. Je k sehnání v nejrůznějších veselých
barvách, tvarech a velikostech. Je lehčí a dá se snáze
přesunout, klidně ho můžete „zaparkovat“ na balkón
či terasu. Většinou je ze dvou částí, jedna slouží k jeho
zakrývání a často ji lze využít jako malý bazének.
Dřevěné pískoviště je náročnější, vyžaduje údržbu ve
formě nátěrů a lakování. Pokud nekoupíte již smontované, jeho sestavení zabere čas a případné přemístění
není tak úplně snadné. Mnozí ale ocení, že jde o přírodní materiál, který vizuálně splyne se zahradou. Velikost pískoviště byste měli vybírat hlavně s ohledem na
to, kolik dětí si na něm bude hrát. Počítat byste měli
i s kamarády vašich nejmenších. Malé pískoviště do 100
× 100 cm poslouží spíše pro samostatné hraní. Pro pískoviště pro více dětí dejte přednost rozměrům alespoň
130 × 130 cm. Aby si měly děti na čem hrát, potřebujete kromě pískoviště také samotný písek. Ten se dá obvykle sehnat po pytlích. Za minimum považujte 100 kg
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při rozměrech pískoviště 100 × 100 cm. Zatímco malým
capartům budou stačit bábovky na pískovišti, větší ratolesti se skvěle zabaví u stále oblíbenějších plastových
hracích stolků, které pomáhají rozvíjet jejich schopnosti a představivost. Dílna, obchod, ordinace, stánek
s občerstvením, dětský gril, kuchyňka, to všechno jsou
možná lákadla, kterým vaše děti neodolají a zabaví se
s nimi na čerstvém vzduchu.

Lampiony pro efekt i štěstí
Velkým hitem narozeninových oslav jsou zejména
v letních dnech zahradní lampióny. Stále více žádané jsou lampiony na tužkové baterky, které pomalu
ale jistě vytlačují klasické lampiony na svíčku. Parádu
nadělají i LED řetězy s lampiony na solární panel, který
dobíjí baterii ze slunečních paprsků. Lampiony svítí
buď stále, nebo blikají. Příjemným večerním zakončením zahradní párty se mohou stát i lampiony štěstí,
které vypustíte do nebe. Každé balení lampionů štěstí
obsahuje jeden létající lampion a palivový článek,
který se připevní na drátky u bambusové obruče dle
přiloženého návodu - během pár sekund je vše připraveno k vypuštění. Lampiony jsou ošetřeny nehořlavým
a protiplísňovým přípravkem, v přírodě se rychle rozkládají a nijak ji nezatěžují.

Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com

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

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

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

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

www.valmon.cz

Získejte z prodeje své nemovitosti
mnohem více peněz.
Když se nám ozvete
do 30. června,
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více na www.maxima.cz
volejte zdarma 800 111 555
INZERCE

Objemný cestovní kufr
pro náročné cestovatele
Společnost Thule uvádí na trh zcela
novou řadu vysoce kvalitních zavazadel Thule Subterra, které jsou inspirovány městským stylem a jsou určeny
pro manažery na cestách. Mnoho
úložného prostoru, designový vzhled
a nejvyšší kvalita zpracování. To je
nový cestovní kufr Thule Subterra
Rolling Luggage 75L. Pro náročné cestovatele je to trefa do černého.
Chcete vyhrát tento úžasný kufr?
Stačí zodpovědět soutěžní otázku
v jakých barevných provedeních lze
kufr koupit a poslat ji na adresu
soutez@mojebydleni.cz, heslo kufr

WWW.THULE.COM
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OTEVŘENO DENNĚ 9 - 17 hod.

OHNIŠTĚ COOKKING
Přenosné ohniště vysoké kvality pro ty, kteří milují posezení
u otevřeného ohně a chtějí si jej dopřát třeba na terase, či si
přejí rozdělat oheň na zahradě bez velkého poničení trávníku,
ke kterému dochází při kopání přírodního ohniště. Ideální doplněk na Vaší zahradu pro dlouhé letní večery. Ohniště může být
umístěno na libovolném místě na zahradě nebo terase. Ručně
vyrobeno z odolné a silnostěnné černé oceli 2 mm bez povrchové úpravy.
Více na
www.gril.cz

PROSKLENNÉ DVEŘE JSOU KRÁSNÉ A TRENDY
A to především když do nich umístíte sklo Matelux. Toto sklo,
označované také jako mléčné nebo satinato, patří díky svým vlastnostem k nejoblíbenějším na trhu. Jeho bílá barva působí čistě
a elegantně a umožňuje prostup světla, které díky jemnému pískování příjemně rozptyluje. Sklo je částečně neprůhledné, proto
je vhodné i do místností, kde si chcete zachovat soukromí. Bez
problémů ho lze kalit a zvýšit tak jeho životnost a užitné vlastnosti. Pokud už nyní uvažujete o tom, že chcete domů dveře se sklem
Maletux, máme dobrou zprávu. U CAG - českého výrobce dveří,
ho od června ve většině modelů dveří nabízí bez příplatku. Pokud
tedy zvažujete jak do
tmavé chodby dostat
více světla, můžete
teď využít této skvělé nabídky a vybrat si
model i dekor dveří
přímo v konfigurátoru
výrobce na
www.dverecag.cz.

HÖRMANN AKCE 2017

SKVRNY NA STĚNÁCH NEMAJÍ ŠANCI!

Společnosti Hörmann probíhá akce 2017. V ní jsou
za výhodné ceny k mání
například vrata RenoMatic light 2017, která se
v akci dostávají na skvělý
poměr kvality a ceny. RenoMatic light jsou vrata,
která se mohou pochlubit
vysokým stupňem bezpečnosti, špičkovou kvalitou
a vynikající termoizolačními vlastnostmi. A to vše už za 20 499,- korun. Hörmann v akci 2017 uvádí i několik modelů vstupních dveří.
Ocelové domovní dveře Thermo65 patří k tomu nejvíce prověřenému v produkci společnosti. Letos je Hörmann uvádí ve třech akčních
dekorech Decograin. Jejich cena bez bočního dílu začíná na 31 999,korun. Do akce se letos dostávají i bránové pohony LineaMatic.
Více informací na www.hormann.cz

Je často obtížné zbavit se skvrn tvořících vytrvalou vzpomínku
na vytopení sousedy, vodu zatékající střechou, mastnotu na
stěně, rez či saze z kamen. Fleky zakouřených místností i malůvky dětí představují stejně urputný problém. I přes veškeré
úsilí zbavit se jich, vystupují ze zdi stále znovu. Přitom stačí
málo. Aplikací izolační barvy ETERNAL IN stop před nátěrem
interiérové barvy dosáhnete spolehlivé izolace skvrn vystupující z malby. Najdete ho v praktickém 1 kg, 5 kg balení.
www.barvy-eternal.cz

CAMPINGAZ 2 SERIES RBS®
kvalitní zpracování v moderním černém designu. Mimo jiné unikátní technologie disponuje patentovanými keramickými hořáky RBS®,
na které je prodloužená záruka 5 let. S nimi se stává grilování zdravější a snadnější. Možné doplňky: pánev wok, paella, pizza kámen,
stojan na drůbež. Od 9.999,- více na www.campingaz.com/cz

ŽÁDNÉ PLAMENY

KERAMICKÁ UMYVADLA LAUFEN
Skříňky pod elegantní a oblíbená keramická umyvadla značky
LAUFEN vyrábíme ve dvou provedeních – dvířkové a šuplíkové.
Tyto skříňky se skvěle hodí tam, kde zákazník bojuje s prostorem
a svým designem oživí každou, i tu nejužší koupelnu. Samozřejmostí, jako u ostatních
našich řad je fakt, že tyto
skříňky lze vyrobit za
stejnou cenu, jak v bílém
provedení, tak v dekorech dřeva a lze je kombinovat s doplňkovými
a zrcadlovými skříňkami,
které Vám dodají potřebný úložný prostor. Co do
hloubky, která je 38 cm,
jsou tato umyvadla nejužší, která máme v nabídce.

LAMINÁT JE IDEÁLNÍ VOLBOU
DO KUCHYNĚ
Kuchyně je tepajícím srdcem domova. Jako
ústřední místo vašeho nabitého života si
kuchyně zaslouží podlahu, která hravě
zvládne zátěž těžké kuchyňské linky, nábytku
i spotřebičů. Navíc velmi záleží i na hygieně.
Je tedy nutné vybrat takovou krytinu, která
snese intenzivní čištění.
Laminátové, dřevěné a vinylové podlahy
Quick-Step si dokáží poradit. Jsou totiž
opatřeny různými ochrannými vrstvami.
Navíc díky patentové technologii ochrany
proti mechanickému poškození a skvrnám
Scratch Guard a Stain Guard budou skvrny
a škrábance minulostí.

JAKÉ JSOU AKTUÁLNÍ TRENDY V DEKORU?
Zatímco v jiných oblastech života si nás podmaňují moderní technologie, domov je naše vysněná oáza klidu, ve které hledáme útočiště.
Harmonické prostředí, kde si chceme odpočinout od každodenních
starostí. I proto vládnou v aktuální sezoně v home dekoru přírodní
barvy, tropické motivy a exotika, ubírá se na barevnosti a raději se
vsází na jeden výrazný prvek. Zároveň pokračuje i trend rustikálního
stylu, který se drží na výsluní už několik let. A jak si tedy zařídit byt
v souladu s aktuálními trendy? Čeho se držet? Inspirovat se můžete ve
společnosti KiK.
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HYPOTÉKA,

NEBO NÁJEM?

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

PROČ VOLIT PŘEDPLATNÉ?
1.
2.
3.

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

KUCHYNĚ:
VŠE MÁ SVÉ MÍSTO

LÉTO NA ZAHRADĚ

WWW.BARVYPLUS.CZ

Hýčkejte Vaši terasu
Olejové lazury na dřevo s UV ochranou
Oleje na zahradní nábytek
Oleje na dřevěné terasy
Čistící přípravky dřeva

www.casamoderna.cz

… dodáme vašemu
interiéru styl
Sedací soupravy

Jídelní sety a židle

Knihovny a komody

Křesla a stolky

Postele

Skříně a šatny

Showroom: Vídeňská 573, Praha–Vestec

