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Společnost VEŠO-LAMINART s.r.o. 
zahájila svoji činnost v roce 2012 
spojením dvou subjektů – české firmy 
vešo-interier a polské LAMINart. Jsme 
obchodní společnost, která dováží 
vysokotlaké lamináty (umakarty), 
compacty, lamino desky, pracovní 
desky, přírodní dýhy, dýhy na HPL, 
kamenné dýhy, kovolamináty a jiné 
dekorativní materiály pro české 
a slovenské truhlářské subjekty, 
které se specializují na výrobu 
atypického nábytku. Nabízíme také  
lisování těchto laminátů a případné 
postformování. 
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Máj lásky čas, říkáme si nostalgicky 
a doufáme, že nebudeme zažívat ob-
dobné okamžiky jako vloni, kdy let-
ní teploty vystřídala taková zima, že 
jsme spěchali zapnout topení. Že si 
tentokrát skutečně užijeme květno-
vé romantické procházky a truhlíky 
s květinami nebudeme uklízet každý 
večer do tepla. Ovšem daleko je do 
časů, kdy jsme se počátkem  květ-
na koupali a v krásných šestnácti 
měli pocit, že vzduch už voní létem 
a prázdniny jsou nadosah.  
Český člověk se samozřejmě situaci 
přizpůsobil.  Doplnil do své domác-
nosti krbová kamna, ve kterých není 
člověku trapné zatopit si i v červen-

ci. Takže, pokud teď zrovna u jed-
něch sedíte, místnost je příjemně 
vyhřátá a vy zrovna saháte po něčem 
na čtení, máme tu pro vás další číslo 
našeho časopisu.  
Přečtete si v něm jednak, jak zařídit 
kuchyň, obývák či ložnici, jak vybrat 
kytičky na balkón, nebo jak si pro-
dloužit obývák až na zahradu. Pora-
díme vám, jak vybrat dveře i okna, 
která by slušela vašemu domu.  
Samozřejmě přineseme i spoustu no-
vinek pro dům a zahradu. 

Užívejte si konec jara a těšíme se na 
vás zase za měsíc

Editorial
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Interiéry současnosti jsou nadmíru funkční, maximálně komfortní a vyzařují velmi 
příjemnou atmosféru – napříč interiérovými styly v nich totiž vládnou přírodní 
materiály, které symbolizují návrat k přírodě a tradici a zároveň jsou dokonalou 

ukázkou nejmodernějšího designu.

BYDLENÍM

PRŮVODCE

MODERNÍM
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Moderním podlahám dominuje dřevo, 
korek i beton
Mezi podlahovými krytinami v současnosti jednoznač-
ně vedou dřevěné podlahy, které jsou dostatečně odol-
né, vzhledově nadčasové a navíc působí velmi hřejivě. 
Návrat k tomuto přírodnímu materiálu jde ruku v ruce 
s  návratem tradičního řemeslného zpracování. Dřevě-
ná prkna jsou upravována a zároveň dekorována tech-
nologiemi, které zdůrazňují strukturu povrchu tohoto 
materiálu, jeho přirozenou skladbu a  složení včetně 
možných zvláštností a růstových vad. Příkladem je ruč-
ní hoblování, které do podlahy vnáší efekt nepravi-
delného rýhování, kastrování vytvářející hrubší dřevo 
s drobnými zářezy, a kartáčování zvýrazňující specific-
kou kresbu dřeva. Dřevěné podlaze upravené tímto tra-
dičním způsobem sluší zejména matný povrch a tmavší 
odstíny, které její masivní a dramatický vzhled ještě více 
podtrhnou.
Stejného výsledku lze docílit i jinými podlahovými kry-
tinami, které vzhled dřeva věrně imitují. K nejoblíbe-
nějším krytinám nabízející efekty imitace nejrůznějších 
materiálů vždy patřily vinylové podlahy, které jsou 
k dostání v široké škále dekorů, textur i odstínů. Dnes 
se na jejich místo dostávají podlahy korkové, které kro-
mě efektu imitace nabízejí řadu dalších výhod. Korek je 
výborný zvukový, tepelný i vodotěsný izolant, je měkký, 
pružný, velmi příjemný na dotek a navíc je odolný vůči 
přilnavosti prachu, rozmnožování roztočů i vzniku plís-
ní. Díky těmto vlastnostem jsou korkové podlahy po-
važovány za nejhygieničtější krytiny, které jsou ideální 
volbou nejen do domácností alergiků a astmatiků.

Kromě dekoru dřeva podlahy v moderních interiérech 

hojně zdobí beton, který může být právě se dřevem 
vkusně kombinován. Betonové podlahy ve svém typic-
kém šedém odstínu mají původ v  průmyslových inte-
riérech – díky svému osobitému vzhledu se však brzy 
rozšířily napříč interiérovými styly. Podlahy jsou velmi 
odolné a  mají dlouhou životnost, proto se hodí i  do 
prostorů s vyššími nároky na podlahovou krytinu, jako 
jsou například kuchyně a koupelny. Ačkoli jsou betono-
vé podlahy velmi výrazné, působí díky šedé neutrálně 
a snadno se tak kombinují s dalšími materiály i odstí-
ny. I betonovou podlahu lze věrně napodobit korkem 
nebo vinylem.

Stěny jako prostor pro optické iluze
Inspiraci populárním industriálním stylem nezapřou ani 
moderní dekory stěn. Beton, popřípadě přírodní nebo 
umělý kámen, totiž proniká i na stěny ve formě nástěn-
ných obkladů. Přednost je dávána obkladům velkých 
rozměrů, které mají díky speciální povrchové úpravě 
lesklý kovový vzhled -  u  takových modelů se oblibě 
těší zejména bílo-stříbrný nebo šedo-stříbrný design, 
který prostory díky odleskům vizuálně zvětší a prosvět-
lí, a dále hnědo-zlatý a hnědo-červený design, který je 
naopak pocitově zútulní a zabydlí.

Jelikož je beton v podobě nástěnných obkladů poměr-
ně výrazný, lze jej užít pouze na jednu ze stěn místnosti, 
popřípadě jím dekorovat pouze určitou funkční zónu 
nebo okolí výrazného interiérového prvku. I beton uži-
tý na stěnách lze k nepoznání napodobit, a to moder-
ními tapetami s  efektem imitace, jejichž výhodou ve 
srovnání s originálem je nižší cena i snadnější instalace.
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Další žhavé trendy dekorování stěn opouštějí odstíny 
šedé ve prospěch jemných pastelových barev. Způsobů, 
jak elegantně a nenuceně dostat více barev na stěnu, 
je hned několik. Líbivého a nevšedního designu lze do-
sáhnout takzvanou poloviční výmalbou, k níž se užívají 
dvě barvy, které stěnu vertikálně dělí. Pro atraktivní vý-
sledek je nutné dodržovat jednoduché pravidlo: spodní 
barva musí být vždy tmavší než barva horní. Velmi zále-
ží i na výběru samotných barev – buď se volí kontrast-
ní kombinace, jako je například černá-bílá nebo šedá-
-žlutá, nebo ladící kombinace, kterých lze dosáhnout 
použitím různých odstínů jedné barvy nebo snoubením 
odstínů pastelových.

Stěny stejným způsobem rozzáří i  takzvaný ombré 
efekt, který se vyznačuje pozvolným přechodem buď 
mezi odstíny kontrastními, nebo mezi odstíny jedné 
barvy. Pravidlo pro vytvoření tohoto efektu je stejné 
jako u poloviční výmalby: u země se začíná tmavým od-
stínem, který pozvolna přechází v odstín světlý.

Hitem mezi barevnými výmalbami jsou dále takzvané 
akvarelové stěny - ty mají většinou podobu abstrakt-
ních motivů a  do interiéru vnáší velmi bohémskou 
atmosféru. Výmalba se provádí barvami ředitelnými 
vodou, a to postupně, přičemž nanesené barvy jsou ne-
ustále sprejovány vodou, aby vznikl rozpitý efekt.

Vzhledem stěn lze nejen dekorovat moderní interiéry, 
ale vytvářet v  nich také požadovanou náladu. Kromě 
barevné výmalby k tomuto účelu slouží také realistické 
fototapety velkých rozměrů, které nejčastěji zobrazují 
uklidňující přírodní scenérie. Díky svému relaxačnímu 
působení nejčastěji zdobí ložnice a  koupelny, někdy 
i  obývací pokoje. Jelikož realistické fototapety fungují 
jako dominantní dekorace místnosti, je vhodné jim při-
způsobit i okolí a volit neutrální, minimalistické zařízení.

Designové doplňky
Pokud chceme mít zajímavý a neotřelý interiér, samo-
zřejmě musíme doplnit i nějaké zajímavé doplňky. 
Každému interiéru samozřejmě sluší zabydlení v podobě 
polštářků, přehozů, dek. To je to, co dělá domov domo-
vem. Proč si nepořídit něco zcela originálního a zajíma-
vého? Co byste řekli, dece plné vzpomínek?
Prožili jste nádhernou dovolenou u  moře, vyfotili zá-
pad slunce a  pohodu na pláži? Potom tento příběh 
může vyprávět vaše přikrývka. Narodilo se vám mimin-
ko a máte zdokumentovaný první rok jeho života? Ten 
ale nemusí patřit jen do fotoalba. Jednoduše řečeno, 
až se večer budete choulit u televize s hrnkem horkého 
čaje, nebo sklenicí vína, a budete přemýšlet, co by vás 
zahřálo o  něco víc, uděláte nejlépe, když sáhnete po 
dece, která vás zahřeje nejen na těle, ale i u srdce.
Samozřejmě si můžete vyrobit i  polštáře na přání. 
Zkombinovat oblíbené citáty, fotky, vyrobit třeba foto-
seriál, který bude dávat v určité sestavě polštářů smysl 

a vyprávět příběh. Fantazii se meze nekladou a každo-
pádně budete míz originál, který jen tak někdo nemá…

Pokud chcete útulný a zabydlený byt, vsaďte na skan-
dinávský design. Minimalistické linie a neutrální tóny, 
ale také barevnost a hravost- to je to, co sluší každé-
mu interiéru. Skandinávští designéři dokážou vytvořit 
mnohdy až dechberoucí motivy, díky nimž jsou výrobky 
na hony vzdálené od těch sériových. Přidáte-li k tomu 
navíc ruční zpracování a přírodní materiály, pak vznikají 
opravdu kvalitní designové kousky…
Rádi byste se stali bytovými návrháři, ale nevěříte si 
a nevíte jak do toho? I pro vás tu máme skvělý nápad. 
O tom, že lze využít služeb bytové architekta jste be-
zesporu věděli, ale možná vás stejně jako mě nadchne, 
že je možné se stát součástí architektonického studia, 
koukat pod ruce zkušeným designérkám a  krůček po 
krůčku pronikat do jejich řemesla. Architektky Dana 
Stránská a Edita  Rendlová vytvořily prostor, kde může-
te pracovat s nimi bok po boku, kde můžete případně 
vystavovat svoje produkty a nápady, nebo kde můžete 
v klidu a bez obav tvořit. Třeba zrovna návrh kuchyně, 
které se budeme věnovat za chvíli…

Kuchyň jako centrum rodiny
Kuchyň bývá považována za centrum rodinného života 
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a tomu odpovídá také její design, který se nese ve zna-
mení návratu ke kořenům a přírodě. Pro své praktické 
i dekorativní vlastnosti se popularitě stále těší dřevěné 
kuchyňské linky, které mohou nést jak tradiční, tak mi-
nimalistický, venkovský, industriální či průmyslový de-
sign. Hlavními prvky kuchyňské linky se nově stávají po-
lice, pracovní deska a dřez, které se pyšní nejen užitím 
přírodních materiálů, ale i masivním vzhledem.

Silné police ze dřeva, výjimečně z kamene nebo betonu, 
jsou kombinovány s  horními kuchyňskými skříňkami, 
nebo je zcela nahrazují. Takovéto řešení velmi prospěje 
celému prostoru a vizuálně i pocitově jej velmi odleh-
čí. Jelikož police vystavují vše, co kdysi bývalo skryté, 
stává se kuchyňské nádobí a náčiní důležitou dekorací 
celé místnosti. Atraktivní podívanou zajistí především 
kontrastní kombinace, a to například designového mo-
derního nádobí, rustikálních kuchyňských pomocníků 
a svěže zelených bylinek.
Robustní vzhled mívá také pracovní deska, která stejně 
jako police bývá vyrobena zejména ze dřeva, kamene, 
ojediněle i z betonu, přičemž designově povedené ře-
šení představuje také kombinace těchto materiálů. Pra-
covní desky záměrně vypadají velmi mohutně; u  dře-
věných modelů někdy bývá navíc podtrhován jejich 
neopracovaný vzhled.

Stejnou pozornost si v  moderních kuchyních zaslouží 
také masivní dřezy velkých rozměrů a atypických tva-
rů, které díky svému originálnímu designu z kuchyňské 
linky vizuálně vystupují do popředí. Takové dřezy jsou 
nejčastěji zhotoveny v průmyslovém nebo venkovském 
duchu, a to z keramiky, kovu, dřeva, betonu nebo ka-
mene. Přední část dřezu bývá někdy odkryta a  dále 
zdobena – podle druhu zvoleného materiálu se může 
jednat o vyřezávání, leptání, vlys či mozaiku.

Design dřezu buď záměrně kontrastuje se vzhledem 
pracovní desky, nebo naopak s ním harmonicky ladí – 
v takovém případě bývá dřez vyroben ze stejného ma-
teriálu jako pracovní deska. Elegantně pak vypadají 
zejména modely, které jsou vyrobeny z jednoho kusu, 
nebo které tento dojem budí.

Stejně jako dřevo, kámen a beton se do prostředí ku-
chyní hojně vrací také kov, a to nejen v podobě kuchyň-
ského náčiní a nádobí, ale i kuchyňských dřezů a obkla-
dů. Nejužívanějším kovovým prvkem v kuchyních jsou 
však svítidla v  průmyslovém duchu, která oživí nejen 
industriálně zařízené kuchyně, ale i  kuchyně minima-
listické, venkovské či skandinávské. Obvykle se jedná 
o  velké závěsné lampy s  kovovým oblým stínítkem.  
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Výsledný vzhled ovlivňuje i výběr kovu – kuchyním sluší 
především mosaz, měď či nerez. Opravdovým hitem se 
stává také kov v černém zbarvení, a to nejen s lesklým, 
ale i matným povrchem.

Nepřehlédnutelné jsou také kovové vodovodní baterie, 
které mívají zdobný retro-design a stávají se tak skvě-
lým doplňkem masivních dřezů.  I v případě tohoto in-
teriérového prvku vede měděný, mosazný nebo černý 
matný odstín.

Při výběru nábytku je v kurzu rozmanitost
Police nejsou záležitostí pouze kuchyní, ale i obývacích 
pokojů a ložnic - zde se stávají důležitou součástí nábyt-
kových sestav i módní nástěnnou dekorací. Nábytkové 
sestavy spějí k minimalismu – již nezabírají celou plochu 
zdí, ale naopak jsou tvořeny pouze spodními skříňka-
mi nebo komodami a  doplněny zmíněnými policemi. 
V rámci tohoto odlehčeného designu se do popředí do-
stává také sklo, které budí dojem lehkosti. V módě jsou 
tak prosklené skříňky a vitríny, které nabízejí dostatek 
úložného místa, aniž by jako skříňky klasické zatěžo-
valy prostor. Trend rozmanitosti se týká nejen druhu 
nábytku, ale i materiálů, z kterých je vyroben. V součas-
ných interiérech je populární zejména interiérové zaří-
zení kombinující více materiálů současně: nejčastěji jde 
o hřejivé dřevo, chladivý kov a nadčasové sklo.

Módní variabilita proniká i do oblasti sedacích souprav. 
V  obývacích pokojích již nedominují sedací soupravy 
s  křesly sladěnými v  jednom designu. Naopak se zde 
mísí jak různé typy sedacího nábytku, tak i interiérové 

styly. Pro vytvoření poutavého vzhledu se jako základ 
nejčastěji volí minimalistická sedačka v  černé barvě, 
popřípadě v  bílých nebo neutrálních odstínech, které 
nabízejí široké možnosti dalšího kombinování. Sedačka 
je dále doplněna křesílky a židlemi rozličných interiéro-
vých stylů, mezi nimiž vede styl industriální, venkovský 
a rustikální.
Populární je také velmi komfortní čalouněný nábytek 
v zámeckém stylu – může se jednat o čalouněné lavice 
nebo taburetky, které jsou dokonalou ukázkou vytříbe-
ného vkusu. Taburetky jsou potaženy zdobnou látkou 
a dále dekorovány knoflíky, patenty a výrazným proší-
váním. Tento kus nábytku navíc může sloužit nejen jako 
sedátko, ale i jako podnožka či alternativa konferenční-
ho stolku; některé modely navíc nabízejí skryté úložné 
místo. Čalouněné lavice a taburetky své místo najdou 
také v ložnicích, kde jim to nejvíce sluší v nohách poste-
le. V sedacím centru obývacího pokoje by dále neměly 
chybět pletené nebo háčkované pufy, které mají svůj 
původ v severských interiérech a od nich přejímají také 
barevnou škálu – pufy jsou proto nejčastěji k dostání 
v odstínech bílé a šedé, popřípadě v černé barvě, při-
čemž mohou sloužit nejen jako sedátka a podnožky, ale 
i provizorní stolky.

Stejný trend vládne také v jídelnách. Pro vytvoření mo-
derního jídelního setu nebo koutu kombinujte židle 
s křesílky, lavicemi a stoličkami rozličných interiérových 
stylů.

Text: Monika Kovačková, 
foto: Shutterstock.com
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INZERCE

Větší variabilita, lepší využití prostoru, více skříněk, nové barvy i doplňky. To jsou 
trendy tradiční kuchyně 21. století, odpovídající současnému životnímu stylu.
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Tradiční prostor pro vaření se proměnil v multifunkční 
prostor, nezřídka přímo navazující na obývací pokoj. Tím 
se sice tento otevřený prostor opticky zvětšuje, ale po-
kud se změří čtvereční metry, jež má rodina k dispozici 
pro vaření, plocha určená pro kuchyňskou část se po-
hybuje jen kolem několika metrů čtverečních. Výrobci 
kuchyní tento trend reflektují v důmyslném využití kaž-
dého centimetru kuchyňských korpusů.  Pokud přemýš-
líte, jaký zvolit styl kuchyně, záleží především na vašich 
osobních preferencích a vkusu. Samozřejmě musíte vzít 
v úvahu také styl, v jakém je zařízen zbytek bytu. Vybírat 
můžete z mnoha variant kuchyní, ať už klasické, desig-
nové, retro, provence, rustikální nebo z dalších variant.

Mít vše po ruce
Lidé se opět vracejí k vaření, zřejmě díky vlivu rozma-
nitých kuchařských knih a masovému sledování pořadů 
o vaření. Stoupající zájem o domácí kulinaření  promě-
ňuje i  naše kuchyně.  Trend posledních let - studené 
hladké plochy, připomínající spíš kosmickou loď než 
místo, kde se vaří, z našich domácností pomalu ale jistě 
mizí. Nahrazují je takzvané open kuchyně, do kterých 
je vidět, jsou prostornější a útulnější.  Otevřené sestavy 
s policemi se zdobí dekoracemi a do našich kuchyní se vra-
cí zelené rostliny. Ať už bylinky, nebo pokojovky. Už ne-
platí, že všechno nádobí musí být schované, a pracov-
ní plochy se podobají osiřelému kluzišti.  Se sdíleným 
a častým vařením celé rodiny je praktické na vše vidět, 
nic nehledat, mít vše při ruce. Pánvičky, talíře, sklenič-
ky, různé pomůcky a doplňky jsou vystavené v policích 
nebo zavěšené na stěně. Poličky a hodně skla nebo prů-
hledné materiály jsou důležitým prvkem sestav. Prefe-
ruje se střídmost, elegance, dřevěné materiály v kombi-
naci s kovem, sklem a nerezem, vedou neutrální barvy. 
Důraz se klade na provedení, kvalitu materiálů a  de-
sign spotřebičů.

Návrat k tradicím je očividný
Do české kuchyně se začínají vracet tradiční činnosti, 
jako je zavařování. Sklenice se zavařeninami vám krás-
ně probarví a  rozzáří spíž. Protože tohle pro hospo-
dyňky úžasné období se zrovna blíží, řekněme si, co je 
důležité mít po ruce, abychom se do zavařování mohli 
pustit. Nejspolehlivější je zavařování do klasických skle-
nic Omnia. Do těchto sklenic můžeme zavařovat dvěma 
způsoby. Prvním způsobem je, že víčko na hrdlo skle-
nice mechanicky nalisujeme buď klasickou zavařovací 
hlavou, nebo vylepšenou zavařovací hlavou s držadlem 
a  vyhazovačem. Tato vylepšená zavařovací hlava vám 
umožní jednoduché nalisování víčka na hrdlo sklenice 
a  zároveň snadné sejmutí hlavy. Druhovu variantou 
je, že se vrátíme k  osvědčenému způsobu zavařování 
našich babiček. Jedná se o upínací spony a zavařovací 
krytky, které vám umožní uzavřít sklenici bez použití 
zavařovací hlavy. Na sklenici položíme nejdříve čisté víč-
ko, na něj zavařovací krytku a  obojí upneme upínací 
sponou. Takto uzavřenou sklenici zavaříme. Po vychlad-

nutí zavařenin sponu s krytkou sejmeme a použijeme 
na zavařování dalších sklenic. Víčka vám budou držet 
podtlakem, který vznikl při zavařovacím procesu. Vy-
chytávkou, která by vám při zavařování neměla chy-
bět v  kuchyni je vytahovák na horké sklenice, abyste 
si nepopálili ruce. Nezbytnou pomůckou je také otví-
rák víček Omnia, který vám snadno otevře zavařeninu 
a nepoškodí víčko. Takto zavařené sklenice vám nejen 
v zimě obohatí jídelníček o důležité vitamíny, ale i krás-
ně rozzáří domácnost svou barevností. 

Zarovnaným korpusům odzvání
Chcete-li jít s  moderními trendy, zapomeňte na horní 
řadu skříněk, zarovnaných do bloku jak podle pravítka. 
Do kuchyně pronikla hravost a  vynalézavost, při je-
jím zařizování můžete  uplatnit  vlastní  nápaditost.   
Na trhu jsou variabilní sety různě velkých vrchních ku-
chyňských skříněk, ale také otevřených polic, které spo-
lečně tvoří jeden celek. Police pak mohou být vytvořeny 
z materiálu, který je použitý na dvířkách nebo naopak 
ze sádrokartonu s barevným nátěrem ladícím s ostatním 
zařízením kuchyně. Co se týká barev – nebojte se po-
pustit uzdu fantazii a pohrajte si s nimi. Optimální jsou 
tři různě zkombinované barvy – dvířka, zeď, obklady.  
V  různých modifikacích se pak stejné barvy objeví na 
pracovní ploše, úchytech a  doplňcích (talířích, hrneč-
cích, miskách, hodinách, zácloně v  okně, prostírání 
apod.) 

Méně uzavřených dvířek
Záleží pouze na vás a vašem vkusu, zda se rozhodnete 
pro lakovaná dvířka, lamino, masiv, biodesky nebo 
MDF/foliová dvířka. Zda jejich otevírání bude klasické 
dvoukřídlé či jednokřídlé, výklopové, zásuvkové nebo 
to budou pouze police.  Nezapomeňte, že linka by na 
rozdíl od předešlých let měla být vzdušná a  co nejvíc 
otevřená. Můžete vybírat dvířka plná, prosklená, s vit-
ráží. Skleněná kuchyňská dvířka, většinou vyráběná 
z kaleného – tvrzeného skla, dodají vaší kuchyni neo-
byčejnou lehkost. Díky široké barevné škále i možnosti 
nejrůznějších ornamentů si můžete pohrát s designem 
motivů, které na sebe navazují a dokonce se dají sladit 
s motivem, který se ve vašem interiéru opakuje. Nebo 
se vám nejvíc líbí rolety? Vše je dnes možné, nic není 
out, můžete použít třeba i  netradiční materiály, jako 
plech, kámen a keramiku.  Největší poptávka je zatím 
u  nás po dvířkách z  lamina. Lamino je cenově nejvý-
hodnější, snadno se udržuje, je velmi pevné a odolné.  
Povrch lamina je navíc možné vybrat z velkého množ-
ství dekorů, ať už laminátových nebo dýhových. Velká 
poptávka je po lakovaných dvířkách, vysoký lesk je 
nejen velice efektní, ale také opticky zvětšuje prostor. 
U  vysokého lesku je v  konečné fázi na povrch dvířek 
aplikován transparentní lak, který chrání dvířka před 
případným poškrábáním a opticky prohlubuje barevný 
odstín. Jde o tzv. 3D efekt. Naopak hluboký mat zase 
evokuje závan tajemství a  přepychu. Někteří výrobci 
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OPĚT NA TRHU 
VYRÁBĚNY 2 VELIKOSTI

SPOLEHLIVÉ, SNADNÉ
A LETY OVĚŘENÉ ZAVAŘOVÁNÍ

POD UPÍNACÍ SPONY
zavařování bez použití zavařovací hlavy

KLEŠTĚ VYTAHOVACÍ

- používají se 
  na vytahování horkých 

zavařovacích 
 sklenic ze zavařovacího 
 hrnce
- jsou vhodné pro různé 
  druhy a velikosti 
  zavařovacích sklenic

- celonerezový
- délka 15 cm

Kleště vsuneme 
pod víčko - mírně 
je zakloníme dolů 
a lehce stiskneme 
- dochází ke snadnému 
uvolnění víčka bez poškození.

Určeno: 
- pro malá 
  a velká víčka 
  OMNIA

OTVÍRÁK ZAVAŘOVACÍCH VÍČEK OMNIA

Určen:
1. k otvírání všech druhů a rozměrů
    šroubovacích víček (zavařeniny, 
    kečupy, PET lahve, plastové kanystry)
                      2. k otvírání korunkových 
                          uzávěrů   
                      3. k výseku otvorů 
                          do plechovky

- celonerezový
- délka 24 cm
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UNIVERZÁLNÍ OTVÍRÁK 
ŠROUBOVACÍCH VÍČEK

Naše výrobky
si můžete objednat v e-shopu

www.sonix.cz
www.slovakiasonix.sk

Případné bližší informace rádi zodpovíme.

Studené 49, 561 64 Jablonné nad Orlicí
tel.: 00420 465 642 497
e-mail: sonix@sonix.cz

  S P O L E H L I V É  Z AVA Ř O V Á N Í

Na naplněnou sklenici volně položíme čisté umyté 
víčko a na něj zavařovací krytku.
Víčko s krytkou upneme ke sklenici upínací sponou. 
Krytka a spona přidržuje stejnoměrně víčko OMNIA 
po celém obvodu k hrdlu sklenice.  
Po dobu sterilace v  zavařovacím hrnci a následném 
chladnutí zůstává spona s krytkou upnutá
na zavařovací sklenici. Sponu a krytku sundáme až po 
vychladnutí sklenic a následně je používáme k dalšímu 
zavařování.
Víčka na zavařených sklenicích drží vytvořeným 
podtlakem, který vznikl při zavařovacím procesu.
Používáme běžná zavařovací víčka OMNIA, 
která se při tomto způsobu zavařování nepoškozují,
lze je používat opakovaně.

sklenice OMNIA 
0,33 l

sklenice OMNIA 
0,7 l

DETAIL 
NASAZENÍ

spona upínací
na víčko OMNIA ∅ 83 mm

zavařovací krytka 
na víčko OMNIA ∅ 83 mm

víčko OMNIA ∅ 83 mm
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Litinové nádobí je skutečně nadčaso-
vým pomocníkem pro dušení, pečení 
i grilování! Litina v sobě spojuje per-
fektní tepelnou vodivost a přiroze-
nou nepřilnavost bez obsahu dalších 
zdraví škodlivých příměsí. Masivní 
konstrukce zajišťuje bezkonkurenčně 
dlouhou dobu udržení teploty a díky 
vysoké odolnosti materiálu budou toto 
nádobí v rodině dědit i další generace.

www.kitchenaid.cz
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chladnutí zůstává spona s krytkou upnutá
na zavařovací sklenici. Sponu a krytku sundáme až po 
vychladnutí sklenic a následně je používáme k dalšímu 
zavařování.
Víčka na zavařených sklenicích drží vytvořeným 
podtlakem, který vznikl při zavařovacím procesu.
Používáme běžná zavařovací víčka OMNIA, 
která se při tomto způsobu zavařování nepoškozují,
lze je používat opakovaně.

sklenice OMNIA 
0,33 l

sklenice OMNIA 
0,7 l

DETAIL 
NASAZENÍ

spona upínací
na víčko OMNIA ∅ 83 mm

zavařovací krytka 
na víčko OMNIA ∅ 83 mm

víčko OMNIA ∅ 83 mm
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nabízejí polomatné provedení. Aktuálně je trendy 
kombinace matného a  lesklého provedení vnějších 
ploch v  rámci kuchyňské nábytkové sestavy. Jedním 
z důvodů oblíbenosti takové sestavy je snad nekonečná 
možnost kombinací barevných odstínů. 

Vše pro přehlednost
Při plánování nové kuchyňské linky je však třeba pře-
mýšlet také o jejích úložných prostorech s ohledem na 
dispozici kuchyně. Podstatná je přiměřená výška skří-
něk, polic a  zásuvek, jejich přehlednost a  snadný pří-
stup. Ten nám umožní výsuvné police stejně tak jako 
drátěné programy, které navíc působí vzdušným do-
jmem. Plné výsuvy s  praktickým vnitřním členěním 
zajistí pořádek a  přehled. Výsuvy s  pojezdem umož-
ňují snadnou manipulaci a  jdou hladce úplně celé  
vytáhnout. Tak si zachováme bezproblémový přístup až 
do nejzazší části zásuvky. Zejména dvířka ve spodních 
skříňkách jsou ergonomicky velmi nevýhodná. S kom-
fortními výsuvy a  výklopy máme pohodlný výhled na 
vše a dosáhneme kamkoli bez námahy. Moderní skříňky 
bývají vybaveny nejrůznějšími vychytávkami: například 
stojany na talíře s nastavitelnou šířkou podle jejich ve-
likosti talířů, vertikálními i horizontálními rozdělovači 
do zásuvek, boxy pro jídelní příbory nebo plastovými 
organizéry. Zkrátka vše pro přehlednost a systém, kde 
má každý předmět své trvalé místo. Zajímavým nápa-
dem na důsledné využití zadní plochy jsou například 
mělké skříňky s posuvnými dveřmi. Za posuvnými dvířky 
z podsvíceného mléčného skla se přitom efektně rýsují 
kontury uložených předmětů.

Chce to správný systém
Není nad to mít kuchyň správně zorganizovanou. Na-
příklad lednice by měla stát poblíž spíže, a obě by měly 
být umístěny hned z kraje kuchyňské linky, nikoli někde 
uprostřed. Hned vedle skladovací části kuchyně by měl 
být kousek linky široký nejméně 30 cm. Když začnete 
vařit, čeká vás nejdřív práce se zašpiněnými a nevybale-
nými potravinami, a to budete dělat přesně zde. Blízko 
tohoto místa by se měl nacházet odpadkový koš, nádo-
ba na odpad určený na kompost, koše na tříděný od-
pad a hlavně dřez. Ideálně, když dřez hned navazuje na 
tuhle část kuchyňské linky. Oškrábané, oloupané a vy-
balené potraviny můžete posunovat rovnou do dřezu, 
kde je posléze umyjete.

Kam s dřezem?
Nejlepší umístění dřezu je právě mezi čistou a hrubou 
přípravou, protože je logicky odděluje a protože obě 
dvě přípravy vodu potřebují. Při přípravě vzniká hod-
ně špinavého nádobí, takže si též promyslete, kam ho 
vlastně budete průběžně odkládat. Ideální je do myčky, 
která by měla stát co nejblíž dřezu, ale pokud myčku 
nemáte a  váš dřez je pouze jednodílný, musíte najít 
náhradní řešení. Vyčleňte si prostor, kam položíte ná-
dobu na odkládaní špinavého nádobí. Třeba si pořiďte 

škopek a umístěte ho pod dřez. Dřez by měl za všech 
okolností zůstat při vaření volný a čistý. Není nic hor-
šího, než když chcete slít vodu z  těstovin a  musíte si 
nejdřív vyskládat špinavé hrnečky, skleničky a mističky 
ze dřezu.

Místo pro čistou přípravu
Vedle dřezu z druhé strany byste měli uvolnit místo ši-
roké aspoň 50 cm. Sem nestavte žádné spotřebiče, žád-
né dekorace a žádné kořenky, budete potřebovat volný 
prostor. Na tuto část linky nebudete pokládat žádné 
suroviny, o které by nebylo předem postaráno v rámci 
hrubé přípravy a mytí. Vajíčka pouze vyklepnutá v hr-
níčku. Mouku odváženou a v miskách. Zeleninu oškrá-
banou a opláchnutou. Maso vybalené z obalu a oplách-
nuté. Ovoce oloupané. Ořechy vyloupané. Zde budete 
nyní především krájet, případně taky mlít a  strouhat.  
Nože umístěte tak, abyste na ně zde dobře dosáhli. 
Stejně tak si někam poblíž umístěte nejrůznější misky 
a mističky, struhadla, lisy, metličky. Těmi zabydlete části 
linky nad i pod deskou. Jestliže máte v téhle části lin-
ky opravdu hodně místa, můžete sem postavit kuchyň-
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ský robot a podobné pomocníky vhodné na krouhání, 
strouhání nebo míchání těst. Na čistou přípravu by měl 
navazovat sporák s troubou, dva nejdůležitější tepelné 
přístroje. Do jejich blízkosti budete určitě chtít umístit 
hrnce, vařečky, pařáky, pokličky, plechy a pekáčky

Servírování pokrmů
Na výdejní část linky by se vám měl vejít vedle sebe pří-
slušný počet talířů, a taky by se sem měly dát postavit 
hrnce a pekáčky se všemi těmi připravenými dobrotami. 
Zde dojde k finálnímu rozdělení na porce, k vytvoření 
vzhledného aranžmá na talířích, k dozdobení a k vyfo-
cení důkazů. Do skříněk nad linkou i pod linkou umís-
těte hlavně talíře a jídelní misky, případně též příbory. 
Jestliže máte kuchyňský barový pultík, měl by sousedit 
nebo čelně navazovat právě na výdej jídla. Jako byste 
vydávali jídlo přes pultík osobám u něj sedícím nebo ho 
posílali dál do místnosti.

Ostrůvek a jeho různé funkce
Pokud máte dostatečně velkou kuchyni, jistě zatouží-
te po ostrůvku, který je nejen vizuálním klenotem, ale 

také velmi praktickým pomocníkem. Ostrůvky nemají 
smysl v místnostech ve tvaru písmene L nebo tam, kde 
komplikují průchod a pohyb. Jsou ideální součástí pro-
storných polyfunkčních kuchyní, kde vyniknou a  splní 
svůj účel. Kuchyňské ostrůvky můžeme rozdělit na tři 
hlavní centra. První variantou může být tzv. přípravné 
centrum, na kterém můžete připravovat pokrmy, ale 
zároveň ho využít i jako pracovní stůl. Je to pouze pro-
storná víceúčelová deska. Není tedy nijak náročná k za-
budování a je asi nejvíce vhodná do menších bytů.
Další variantou je tzv. varné centrum s varnou desku. 
Nemusíte tedy jako u první varianty jídlo připravovat 
a pak přenést na sporák, ale máte ho hned po ruce. Po-
kud se ostrůvek využívá k vaření, měl by být jeho sou-
částí kvalitní komínový odsavač par. Filtrové odvětrává-
ní nestačí. Výkonný odsavač lépe pohltí výpary, které se 
z centra místnosti šíří daleko snadněji a agresivněji. Ta-
kové odsavače jsou finančně nákladnější, společně s os-
trůvkem ale mohou tvořit zajímavou dominantu kuchy-
ně. Vyberte pokud možno takový ostrůvkový odsavač 
par, který je ze všech čtyř stran dekorativně provedený, 
navíc ideálně s  recirkulací, abyste nemuseli budovat 
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odtah z bytu či domu. Nezapomeňte: digestoř by měla 
být stejně široká nebo širší než varná deska. Naopak 
multifunkční nebo mikrovlnné trouby se v  současnos-
ti stěhují z pozice pod varnou deskou do horních částí 
kuchyně tak, aby byly ve výšce očí – na připravovaný 
pokrm vidíte, aniž byste se museli ohýbat, a například 
pro malé děti jsou tyto spotřebiče nedosažitelné. Varný 
ostrůvek by měl být o něco větší než ostatní části kuchy-
ně a varná plocha by měla být ve výšce minimálně 80 
cm. Nezbytnou součástí varného centra musí být přívod 
energie, na který nesmíte při plánování zapomenout. 
Ostrůvek lze také využít jako snížený barový pult, u ně-
hož můžeme pohodlně snídat či posedět u  skleničky. 
Toto řešení je vhodné u propojených kuchyní a obýva-
cích místností, kde ostrůvek tvoří i určitý předěl mezi 
jednotlivými místnostmi. Slouží-li ostrůvek jako další 
odkládací a pracovní plocha, mohou v kuchyni praco-
vat dva i více lidí.
Třetí variantou je mycí centrum. Jak z  názvu vyplývá, 
jde o  část, která slouží k  umývání nádobí nebo opla-
chování potravin. Stejně jako varné centrum, by mělo 
být nejméně o 10 cm vyšší než zbylé části kuchyně. Tato 
varianta ostrůvku je ze všech tří variant nejnáročnější 
k  zabudování, protože je třeba udělat rozvody vody 
a odpadu. Pro tento ostrůvek se tedy můžete rozhod-
nout, pokud se například chystáte ke stavbě domu. 
Z  hlediska provedení je nejjednodušší zabudování 
elektrického vedení, o dost složitější je instalace plynu. 
Mimo jiné i proto, že zde podle normy musí být v pří-
mém dosahu bezpečnostní uzávěr. Při plánování je tedy 
nutno zvážit, jaké vybavení ostrůvku nejlépe využijete. 
Menší kuchyň můžete zařídit mobilním ostrůvkem, tzv. 
ostrůvkem na kolečkách. Můžete ho používat podle po-
třeby, a když vám v kuchyni překáží, tak s ním jednodu-
še popojedete do jiné místnosti. 

Odkládat i ukládat
I nejjednodušší varianta s volnou pracovní plochou nabí-
zí uživatelsky a ergonomicky promyšlený komfort v po-
době oddělené pracovní části a  v  kuchyni rozšíří pra-
covní i úložné prostory. Vnitřní část tohoto objemného 
kusu nábytku lze vyplnit podle toho, k čemu je ostrůvek 
určen. Pokud je na něm jen pracovní deska, můžeme 
vnitřní zásuvky nebo poličky využít i na uskladnění po-
travin. V případě, že jde o ostrůvek s varnou deskou, 
ukládá se sem nádobí, hlavně kastroly, pánve a hrnce. 
Ostrůvky s dřezem lze zase vhodně využít k oddělení 
a  uskladnění čisticích prostředků. Často se zhotovují 
v podobě otevřené konstrukce bez zásuvek a dvířek. Do 
volných polic pak můžete ukládat prakticky cokoli. Toto 
řešení se hodí zejména k ležérně laděným interiérům. 

Chytré barevné akcenty
Doplňky, které dodají šmrnc a osobitý vzhled vaší ku-
chyni mohou být spotřebiče – aktuálně na trhu vede 
kombinace ryzí oceli a hladkého skla. Pokud jste milov-
níci barev a nedokážete se smířit se strohou kuchyní, 
pohrajte si s detaily. Výborným prostředkem, jak dodat 
kuchyni barevnost, jsou textilie. Na jaře můžete mít 
závěs, prostírání a ubrus třeba jablkově zelené, které 
právě frčí, v zimě zase červené nebo fialové. Cenová in-
vestice bude minimální a efekt veliký. Pro vyladění stylu 
zakomponujte do prostor kuchyňské linky třeba retro 
obrázek nebo servis po babičce. Pokud vás přeci jen 
láká moderna, nebojte se výrazných barevných repro-
dukcí nebo designových kousků. S detaily si rozhodně 
vyhrajte, mohou totiž celkový dojem z tradiční kuchyně 
zcela shodit, ale také doladit, podtrhnout a umocnit.

Text: Eva Houserová, 
foto: Shutterstock.com
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Malé holčičky sní o posteli s baldachýnem. A i když vyrostou, mnohé se snu  
o romantické ložnici nevzdávají.

ROMANTICKÁ 

LOŽNICE
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Romantická ložnice je na jednu stranu velmi široký 
pojem, na stranu druhu všichni podvědomě cítí, co se 
tím vlastně míní. Taková ložnice bude intimní, nějakým 
způsobem vzrušující, možná smyslná, možná plná kvě-
tin. Pokud jste přívrženci romantismu a uvažujete nad 
tím, jak romantiku dostat i do vaší ložnice, pak zkuste 
něco osvědčeného. 
Do módy se vrátil nábytek se širokými nízkými nožkami, 
které dávají stabilitu, ale zároveň celý interiér příjemně 
odlehčují. S  odlehčením a  prosvětlením interiéru pak 
souvisí celý koncept minimalismu: čím méně nábytku, 
tím lépe. V ložnici vám úplně postačí postel s úložným 

prostorem, komoda na drobnosti a noční stolky. Toalet-
ka se zrcadlem je už nadstavba, nemluvě o skříních, kte-
ré se z ložnic stěhují do šaten či předsíní. Ale ne všichni 
si můžeme takový prostorový luxus dovolit, ne všichni 
máme místo na samostatnou šatnu. Takže designově 
nejvhodnějším řešením jsou vestavěné skříně sahající až 
po strop. Kdo má touhu po opravdu komfortní luxusní 
ložnici, která neslouží jen k spánku, přidá do ní třeba 
taburetky, polstrované sedačky, křesla s  podnožkami, 
zrcadla, koncový stolek pod video a audio zařízení, pa-
ravány, sofa, židle a servírovací stolky. Jako romantické 
vám bude připadat všechno historické, tedy všechno to, 

co má na sobě už „patinu“, co má věk a co připomíná 
něco dávno již minulého, neboť právě tak se vyvolává 
ona potřebná „citovost“ romantického interiéru. Inte-
riérový designéři vám do jednoho potvrdí, že není nad 
správně zvolené bytové doplňky. V případě ložnice hra-
je velkou roli hezké ložní  prádlo, které dokáže dodat 
celé místnosti ten správný vzhled.

Zvolit správnou postel
Pro mnohé z  nás splňuje představu romantické lož-
nice postel s  nebesy. Než se ale rozhodnete pro toto 
„zámecké řešení“, vezměte v  potaz, že v  nebesích se 
bude držet prach a pokud o nebesa po půl roce užívání 
postele neopatrně zavadíte, tak se vám může všechen 
prach vysypat lidově řečeno na hlavu (tedy pokud ne-
budete textilní části lůžka pravidelně čistit). Na trhu je 
pestrá paleta lůžek z  nejrůznějších materiálů a  stylů,  
z nichž si jistě vyberete. Pokud patříte mezi milovníky 
přírodních materiálů, možná se vám vyplatí koukat po 
produktech švédských firem, které jsou proslulé tím, že 
pracují s přírodními materiály a mají ekologické certifi-
káty. Můžete vybírat rámy ze švédské borovice, matrace 
z  bavlny, vlny a přírodního latexu, které zaručují sto-
procentní zdravotní nezávadnost. 
Při nákupu postele ale opravdu dvakrát měřte. Nestačí, 
aby se vešla, musíte mít také místo kolem pro pohodl-
ný nástup a výstup. V malých bytech určitě dbejte na 
to, aby byl v posteli úložný prostor nebo aspoň pod ní 
bylo místo na velké zásuvky, pokud jste štíhlí a mladí, 
stačí vám dvojlůžko 160 x 200 cm. Později už na šířce 
nešetřete, potřebujete svoje pohodlí. Vhodnější jsou 
dvojlůžka se samostatnými matracemi. Pokud měníte 
byt pro potřeby stáří, zvolte si pro větší pohodlí postele 
oddělené (optimální jsou rovnou samostatné ložnice) 
a při dostatku prostoru si dopřejte luxusní rozměr jed-
nolůžka aspoň100 x 200. Vaši vnuci a domácí zvířátka 
to uvítají. Rozkládací pohovky jsou určené především 
pro hosty! Lepším řešením při nouzi o místo je postel 
vyklápěcí s velmi kvalitní matrací a roštem.

Sázka na zdravotní matraci
Odborníci z řad ortopedů a stejně tak z oblasti samot-
ných výrobců, technologů a návrhářů zdravotních ma-
trací se shodují na tom, že neexistuje žádná vyloženě 
nejlepší matrace, jejíž vnitřní uspořádání a  náplň má 
objektivně nejvhodnější vlastnosti pro člověka. Zna-
mená to, že latexové matrace nejsou v plné míře lepší 
nebo horší, než matrace polyuretanové a těžko se po-
měřují s taštičkovou či pružinovou nebo vodní matrací 
atd. Všechny tyto náplně a řešení jsou odrazem snahy 
výrobců po dosažení ideálu a  tím je plynulá a  rovno-
měrná podpora těla spícího uživatele. Velmi in jsou 
BIO matrace z ekologických materiálů. Jádrem bývá bio 
studená pěna a potah se všitou viscoelastickou pěnou 
obsahuje například stříbro, zajišťující antibakteriální 
a antiseptické účinky nebo mikrokapsle s levandulovou 
vůní, která působí proti nespavosti, stresu a depresi.
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Každému bude vyhovovat něco jiného, nicméně při 
výběru ze široké nabídky na trhu dbejte především na 
rovnoměrnou podporu těla, potažmo páteře. Některé 
partie těla je potřeba podpírat více, neboť jsou lehká, 
např. pas, respektive kříž, a některým je kvůli jejich vět-
ší váze naopak potřeba ustoupit a podpírat je méně, 
což je případ boků, nebo hrudníku atp. Než si matraci 
koupíte, doporučujeme si ji vyzkoušet. 

Pozor na rošt
Zdravotně vyhovující lůžko není jen zdravotní matrace. 
Rozhodně není dobré dávat matraci na tuhý, plný po-
vrh roštu – rámu postele. Naopak je lepší volit lamelový 
rošt a to nejen proto, že je pružný, ale také z toho dů-
vodu, že dovoluje matraci větrat zespoda. Pak už záleží 
jen na vás, zda si zvolíte základní laťkový nebo pevný 
rošt, polohovací s ručním polohováním nebo motorový 
s elektrickým ovládáním.

Co pod hlavu a přes sebe
Můžete mít sebelepší matraci a rošt, ale se špatným pol-
štářem vás stejně mohou bolet záda. Polštář musí správ-
ně podepírat krční páteř a měkce hlavu. Má zasahovat 
svými okraji, špičkami jen pod horní okraj zad. Moc vel-
ké polštáře jsou nevhodné. Polštář je nutné vyzkoušet. 
Záleží na délce krku, zdravotním stavu, zvyklostech spa-
ní, poloze při spánku. Pak lze volit klasický nebo anato-
mický (s podporou krční části) s výplní z polyuretanové 
pěny nebo z dutého vlákna. Velmi populární je takzva-
ná líná či viskoelastická pěna s tvarovou pamětí, která 
reaguje na teplo a při ležení odlehčuje tlakové body. 
Pojem „líná“ má své opodstatnění, neboť se pěna po 
stlačení opravdu velmi pomalu vrací do svého původ-
ního tvaru.
Přikrývku vyberte podle toho, na jakou teplotu jste 
v  ložnici zvyklí. Když ji v  zimě v  ložnici snižujete, je 
vhodné užívat dvoudílnou přikrývku. V  zimě a  chlad-
ných dnech se složí ze dvou tenčích, v  létě použijete 
jen jednu část. Dobré je duté vlákno, jež odvádí vlhkost 
a hodí se i pro alergiky. Polštář i přikrývku jednou až 
dvakrát ročně vyperte nebo vyčistěte, povlak po dvou 
až třech týdnech.  Nicméně můžete vybírat i přikrývky 
z ovčí vlny nebo péřové. Právě peří slaví velký návrat. 
Udrží teplo lépe než dutá vlákna, díky pevnému prošití 
se z nich už neuvolňují peříčka jako kdysi a navíc péřo-
vé přikrývky a polštáře už se dají prát v pračce. Pokud 
ta vaše nemá speciální program na peří, lze využít pro-
gram na jemné prádlo a teplotu 40 °C.

Novodobá romantika
Romantickému vzhledu ložnice velice pomáhají tapety 
s jemnými vzory a stříbřitým či zlatavým leskem, který 
se už blíží k měšťanskému luxusu. Romantická ložnice 
v každém případě předpokládá velké množství textilií. 
Mějte na paměti, že takové řešení se rozhodně nehodí 
pro alergiky či astmatiky. V textiliích se hromadí prach, 
roztoči, pyl a jiné alergeny. Zkuste radši romantiku 21. 

století, která vylučuje přeplácanost sladkými růžovouč-
kými kytičkovanými závěsy, povlečením a dekorativní-
mi polštářky, lemovanými krajkami. Nový trend je na-
hrazuje spíše jednobarevnými lůžkovinami s moderním 
motivem velkých květů, na každé dece jeden větší, na 
jednom z polštářů třeba jeden menší a dost! Totéž platí 
i pro jiné textilie, předložky a koberečky. Zkrátka méně 
je více. Takže růžová tapeta ano, ale jen na jedné stěně, 
a pokud možno s moderním grafickým motivem. 

Rozměry povlečení
Povlečení může ovlivnit charakter ložnice – může pů-
sobit jako pánská nebo při romantičtějším pojednání 
jako dámský budoár. Ale nejdřív je třeba zvolit správné 
rozměry. Klasikou jsou dvě přikrývky velikosti 140x200 
cm, eventuálně v prodloužené délce 140x220 cm. Ale 
ani tady móda nezahálí a spotřebitelé si často pořizují 
jednu velkou přikrývku 200x200 nebo 220x240 cm. Je 
to výhodnější, jak ekonomicky, tak i pro stlaní postele 
a lépe vynikne design povlečení. Nicméně ne každému 
páru jedna společná přikrývka vyhovuje, někdy dochází 
ve spánku k nočním „přetahovačkám“. 

Hedvábný luxus v ložnici
Luxusní povlečení a ložní prádlo již v dnešní době ne-
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jsou jen vzdálenými a  nedosažitelnými produkty pro 
majetnější spotřebitele. Hedvábným ložním prádlem 
a povlaky si díky přijatelným cenám může vybavit lož-
nici téměř každý. Povlečení z hedvábí patří mezi luxus-
ní povlečení z  přírodního materiálu. Je velmi lehké, 
s  dlouhou životností nepodléhající módním trendům. 
Jeho kvalita velmi závisí na druhu použitého hedvábí. 
Kvalitní materiály, mezi něž hedvábí rozhodně patří, 
poskytují především komfort, pohodlí a  dodávají ele-
ganci každé moderní ložnici. Dekorativní a luxusní lož-
ní prádlo je okouzlujícím a na první pohled precizním 
aspektem ložnice, ať už vyznáváte modernu, či rustikál-
ní styl. Hedvábné povlečení je k dostání v různých bar-
vách, s potisky, výšivkami a dalšími drobnými, zdobnými 
detaily. Hedvábí dokáže proměnit obyčejnou přikrývku 
a  polštář v  nevšední doplněk, skýtající neuvěřitelné 
pohodlí.  Pro exkluzivitu hedvábí není výjimkou, že se 
zpravidla vyrábí celé ložní sety a  soupravy, obsahující 
ložní povlečení, přikrývky, prostěradla, přehozy a deko-
rační polštáře – to vše v jednom dekoru.

Jak poznat pravé hedvábí?
Přírodní hedvábí je ale velice drahé, a tak se dnes na-
hrazuje syntetickým. Někdy výrobci uvádějí spotřebitele 
v omyl, který není snadno odhalitelný. Pravé hedvábí od 

syntetického totiž rozeznáme bohužel pouze ohněm, 
třeba ze sirky. Pravé hedvábí hoří velmi nerado a  jen, 
pokud je u  zdroje ohně. Jakmile odstraníme plamen, 
hedvábí hořet přestane. Hořící hedvábí je cítit jako pá-
lící se vlasy, či rohovina. Polyester, kterým je často na-
hrazováno, pokračuje v hoření i po odstranění plamene 
a má syntetický - plastový pach. Po shoření hedvábí zů-
stane lehounký popel, který snadno rozmáznete mezi 
prsty. Spálením syntetické náhražky vznikne tvrdá, plas-
tová, hrudka. Nicméně tato zkouška ohněm v případě 
drahého ložního prádla jistě nepřichází v úvahu. Takže 
zbývá jen bedlivě prohlížet složení látky.

Saténové povlečení
Saténové povlečení vypadá jako hedvábné, ale přitom 
je oproti hedvábí mnohem levnější. Je měkké, příjemné 
na dotyk a  absolutně hladké. Satén může být setkán 
z přírodního hedvábí, viskózy, polyesteru či polyamidu. 
Ložní povlečení bývá nejčastěji vytvořeno z bavlněné-
ho saténu. Z něho se šijí také oblečení či závěsy. Bavl-
něný satén se vyrábí ve dvou základních kvalitách. Jde 
o mercerovaný a kalandrovaný satén. Saténové povle-
čení z bavlněného saténu se vyrábí z vysoce kvalitní ba-
vlny s jemným leskem na povrchu. Pro posílení užitných 
vlastností je látka mercerována. Saténové povlečení 
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z bavlny je velice hebké a  jemné na omak také velmi 
pevné a také trvanlivé. V létě příjemně chladí a v zimě 
naopak rychle zahřeje. Často bývá také opatřeno ne-
žehlivou úpravou. Doporučuje se prát ho naruby a na 
nižší teploty za použití jemnějších pracích prostředků. 
Kvalita tohoto povlečení se samozřejmě promítne také 
do jeho ceny. Saténové povlečení změní jakoukoliv lož-
nici a daruje jeho majitelům nezapomenutelný komfort 
a požitek. Luxusní prostěradla z bavlněného saténu vás 
nadchnou jemností a  hebkostí. Saténová prostěradla 
jsou vhodný doplněk k povlečení z bavlněného saténu. 
Díky mercerizaci je prostěradlo krásně jemné na dotek 
a má jemný hedvábný lesk.

Hebký damašek
Máte rádi kombinaci kvality a  tradice? Pak je pro vás 
určené damaškové povlečení, velmi oblíbené pro jeho 
eleganci, hebkost a  pohodlí. Jde o  100% bavlnu nej-
vyšší jakosti, jejíž příze je zušlechtěna mercerováním. 
Žakárové vzory vznikají střídáním osnovní a  útkové 
vazby, na povrchu jsou vidět vždy jen podélné osnovní 
nebo příčné útkové nitě. Damaškové povlečení odolává 
běžnému používání a údržbě, a tak se nemusíte bát, že 
toto povlečení během času změní rozměry.

Návrat přehozů
Přehoz do ložnice je nejen moderním estetickým do-
plňkem, ale také praktickým pomocníkem. Prostě ho 
přehodíte přes ustlané lůžko, které si tak chráníte před 
prachem a jinými nečistotami. Navíc si můžete dát přes 
den i šlofíka, aniž byste se museli převlékat.  Při koupi 
přehozu si řiďte především vlastním vkusem a zohled-
něte také barvu stěn a nábytku ve vaší ložnici. I přes-
tože mnoho lidí volí přehozy tmavých barev, skvěle vy-
padají i světlé nebo pestrobarevné. Ty světlé vaši postel 
a vlastně celou místnost o něco zvětší, barevné zase při-
táhnou pozornost a interiér oživují. Přehozy na postele 
jsou oblíbené samozřejmě zejména u starších generací. 
Postupem času ale pronikají i k mladým milovníkům in-
teriérových doplňků a upravených domácností.

Dekorativní polštáře
A když už postel zakrýváme přehozem, nabízí se oži-
vení či naopak jen doladění denního looku ložnice 
prostřednictvím dekorativních polštářů. Na trhu je jich 
tolik, až oči přecházejí, designéři se předhánějí v origi-
nálních nápadech. Je libo hedvábný polštář s našitými 
flitry? Nebo vlněný s geometrickým vzorem? Někdo dá 
přednost zase bavlně s potiskem abstraktního vzoru či 
se zvířecím motivem. Co se týká tvarů, nemusíte se dr-
žet jen klasického čtverce. Vyzkoušejte kulaté, válcové, 
šestihranné, srdcové polštářky nebo tzv. bonbónky.  Pa-
matujte, že polštář by neměl být příliš tvrdý, ale také 
příliš měkký.

Závěsy pro intimitu 
V místnosti, kde spíme, je útulná atmosféra navozující 

pocit bezpečí několikanásobně důležitější, než v ostat-
ních místnostech. Závěsy do oken by proto neměly 
v naší ložnici chybět. Barevnost bytového textilu na ok-
nech vybíráme podle zařízení bytu. Barva může ladit 
s kobercem, nábytkem, barvou na stěnách nebo třeba 
jen s dekoračními polštářky. V jedné místnosti by se ne-
mělo kombinovat příliš mnoho výrazných vzorů. Lze 
vybrat jednu dominantu, kterou ostatní předměty pod-
poří. Pokud chcete místnost designově oživit, zvolte 
závěsy, které spojují neobvyklé kombinace materiálů, 
jako je krajka a plast. Jestliže je vaše ložnice designově 
pestrá, zvolte raději jednobarevný závěs v  tlumeném 
barevném odstínu. Jako místnost klidového charakteru 
by měla mít ale ložnice barvy nerušivé, spíše neutrální, 
uklidňující. Velmi trendy jsou v  současné době závěsy 
sladěné s povlečením. Máte-li tedy hedvábné povlečení 
s květinovým vzorem, dokonalý look vám zajistí shod-
né závěsy, případně jednobarevné, ale sladěné s jednou 
barvou vzoru na povlečení. Velké oblibě se těší dekorač-
ní závěsy s black out efektem, které místnost dokonale 
zatemní, a navíc účinně tlumí hluk přicházející zvenčí.

Doplňky ve stylu vintage
Pojem vintage znamená starý či klasický. A právě v ro-
mantických ložnicích se v posledních letech čím dál víc 
zabydluje. Dekorační polštářky, přehozy a deky, závě-
sy a lehké splývavé záclony, tkané kusové koberce – to 
vše ještě více podpoří útulnou atmosféru interiéru ve 
vintage stylu, a proto zde textilní dekorace rozhodně 
mají své místo. Přírodní materiály hrají prim, kromě ba-
vlny v tomto stylu častěji najdeme i hedvábí nebo samet 
v jemných pudrových tónech. Zvláště v rustikálněji ladě-
ném prostoru se obvykle objevují také látky vzorované 
– nejčastěji se setkáme s drobnými květinovými motivy, 
ale i s puntíkem, jemným proužkem či kostkou. 

Jaké barvy?
Hlavní chybou v  interiéru ložnice je nevhodně zvole-
ná barva. Jde o místo, kde byste měli při volbě barvy 
trochu ustoupit svému vkusu. Přestože máte rádi syté 
barvy, do ložnice volte raději světlejší odstíny teplých 
barev. Ty působí lehce a navozují příjemnou atmosféru. 
Syté a výrazné barvy jako červená, oranžová, zelená do 
ložnice nepatří. Jsou příliš agresivní a způsobují neklid. 
V takovém prostředí se těžko uvolníte a nenaladíte ke 
kvalitnímu odpočinku. Když už se nemůžete obejít bez 
studených barev, zvolte kompromis: zkombinujte tep-
lou barvu se studenou (bílá s fialovou, bílá s hnědou). 
Pro nadcházející letní měsíce zkuste oživit místo na spa-
ní květinovými vzory, růžovou a fialovou barvou a ex-
perimenty v podobě různobarevných polštářků a dek, 
které ladí se základem. A nezapomeJakýňte na krajku, 
která do do romantické ložnice zkrátka patří. Paličko-
vaná krajka na lemech polštářků, háčkované ubrusy 
a záclonky vykouzlí to pravé domácí kouzlo. 

Text: Eva Houserová, 
foto: Shutterstock.com
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KOUPELNY S VÝHLEDEM
Denní světlo dodává koupelně další rozměr. Umožňuje nejen zdravé větrání, ale 

i nezaměnitelně příjemný výhled.
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Okno v koupelně bývalo svého času jen dírou do svět-
líku, potřebnou kvůli vyvětrání. Později zmizelo úplně 
a bylo nahrazeno ventilací. Teprve v posledních letech 
lidé vnímají koupelnu jako prostor rovnocenný obyt-
ným místnostem a okno tu dostává nový smysl. Denní 
světlo je i  v  koupelně velmi cenné pro kvalitu interi-
éru.  S větším oknem proniká do místnosti více světla 
a nabízejí se i nové možnosti jeho využití.  K jednomu 
oknu mohou přibýt i další, mezi ně je pak možné umís-
tit třeba i zrcadlo. Využije se tak kvalitní boční osvětle-
ní.  Rohová okna anebo okna umístěná v rohu na doraz 
ke stěně jsou rovněž výzvou, jak netradičně koupelnu 
vyřešit. V moderně řešených prostorech se v současnos-
ti klade důraz na kvalitní prosvětlení interiérů velkými 
okny nebo celými prosklenými stěnami. Ty lze zajíma-
vě využít právě v koupelně. Kde to dovolují podmínky, 
výhled z okna do zeleně atmosféru koupelny zásadně 
promění. V  rodinných domech nejsou výjimkou ani 
koupelny, z nichž se přímo vystupuje do zahrady či na 
terasu. 
Mít dobře osvětlenou a větranou koupelnu je velmi dů-
ležité  iz hlediska psychické pohody. 

Okna rohová i pásová
Pokud se koupelnové okno ocitne v rohu, nedá se vět-
šinou na přilehlé stěně umístit nábytek. Volný prostor 
v těchto místech  můžete využít k zavěšení nejrůznějších  
drobností, umístit zde police nebo drátěný program. 
Rohové okno působí v každém prostoru velmi efektně 
a zajišťuje přísun světla hned ze dvou světových stran. 
U takového okna se pak přímo nabízí umístit pod něj 
vanu rohového tvaru. Výborný výhled z vany do oko-
lí vám zajistí pásová okna umístěná těsně nad úrovní 

horního okraje vany. U vysokých podkrovních prostor 
je velmi zajímavým a  účinným způsobem prosvětlení 
střešní okno.  To vpouští světlo shora, takže je ideální, 
pokud se vana nachází přímo pod ním. 

Nechte si poradit
Jestliže máte koupelnu bez okna a chcete v ní více den-
ního světla, pořiďte si část stěny ze sklobetonu (beton 
modifikovaný skleněnými vlákny). Světlo do vaší koupel-
ny mohou přivádět i souvislé zasklené pásy anebo bo-
dově rozmístěné světlíky různých tvarů a rozmanitého 
uspořádání. Jestliže je koupelna situována doprostřed 
dispozice bytu a nemá okno, jímž by proudilo dovnitř 
denní světlo, lze si pomoci náhradním řešením. Nejjed-
nodušší je prosklít jednu koupelnovou stěnu (nebo její 
část), která je společná s kuchyní, předsíní či ložnicí, kde 
je světla dost.Pokud máte chuť a možnost ovlivnit řeše-
ní svého bytu anebo stavíte rodinný domek, nemusíte 
se spokojit jen s rutinním řešením. Alternativ je mnoho 
a bude to vyžadovat pouze vaši představivost a trochu 
odvahy. Každý si netroufá uskutečnit razantní změnu 
prostoru jen vlastními silami. A právě v takovém přípa-
dě se doporučuje poradit se s projektantem. Ten vám 
může doporučit, jaká okna by pro vaši novou koupelnu 
byla vhodná, případně zda se dají zvětšit ta současná.

Pojistit si intimitu
Pustit ráno do koupelny přirozené světlo a večer zase 
moci vyvětrat je skvělé. Jenže přítomnost oken s sebou 
nese i rizika, pokud je možné, aby do vaší koupelny ok-
nem nakukovali sousedi nebo kolemjdoucí z ulice. V by-
tech, kde by pohled zvenčí narušil intimitu koupelny, 
můžeme na okna použít skla mléčná či pískovaná. 
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Pomoci mohou také žaluzie a  rolety. Je třeba se však 
vyhnout materiálům, které  ve vlhkém prostředí mění 
tvar (např. dřevěné žaluzie, papír). Ideální nemusí být 
ani záclony a  závěsy, které mnohdy zrovna v  tomto 
prostoru nepůsobí příliš dekoračně. Naopak doporučit 
lze  bambusové žaluzie a  římské rolety, protože obojí 
jen umocní styl koupelny. Ve vlhkém prostředí na nich 
ale snadno ulpívá prach a ubírají i  více světla. Jedno-
duchým řešením je také umístění parapetu okna do 
větší výšky, než je výška očí (obvykle od 1500 mm nad 
podlahou). Otevírání takového okna pak řeší speciál-
ní kování umístěné na stěně v dosažitelné vzdálenosti. 
Velká okna můžete opatřit speciální fólií, která zajistí, 
že dovnitř nebude vidět a  budete mít klid a soukromí 
při relaxaci. Pokud se koupelna nachází sice uprostřed 
dispozice, ale zato v posledním podlaží, můžeme vyu-
žít světlíků (otevíravé i fixní) a střešních oken. Ty až na 
výhled poskytnou stejné výhody jako okna svislá a na-
víc můžeme plochu stěny využít k umístění zařizovacích 
předmětů, otopného žebříku nebo menších úložných 
prostor. Okna se nemusíme vzdát, ani když je před ním 
umístěn sprchový kout. V  takovém případě stačí před 
okno na panty umístit dostatečně velký kus kaleného 
skla, po kterém bude voda při sprchování stékat a ne-
dostane se tak přímo k  oknu. Pozor ale na dostatek 
místa pro otevření obou křídel (jak okna, tak jeho skle-
něné zástěny).

Daň za půvab oken
Pro koupelny neexistuje žádná ideální velikost ani ma-
teriál okna. Někdo dá přednost otvorům menším, jiný 
zase rád využije okolí a zpříjemní si pobyt v koupelně 
výhledem z  okna velkého. Okenní materiál se může 
shodovat s okny v dalších místnostech. Pokud je okno 
kvalitní s dobrými tepelnými vlastnostmi (například eu-
rookno s dvojitým zasklením) a koupelna je dostatečně 
větraná (používáme i mikroventilaci), nemusíme se bát 
přílišného rosení ani ochlazování místnosti.
Kondenzace vodní páry na tabulkách oken patří vskut-
ku k  nejčastějším a  nejzávažnějším problémům, pro-
tože právě tak vznikají nežádoucí plísně. Jako logické 
řešení kondenzace se nabízí vytápění infrapanely, které 
ohřívají povrch věcí, jenže to by byla chyba. V koupelně 
je klíčem k úspěchu hlavně větrání – vytrvalé, avšak s co 
nejmenšími tepelnými ztrátami. Proto se hojně využívá 
rekuperace (zpětné získávání tepla), díky níž se snadno 
dosahuje požadované vlhkosti. 
Ať už máme možnost zabudovat okno francouzské 
nebo jen menší, vada na kráse tu je – uniká jím tep-
lo. Tomu však můžeme zabránit instalací dvojitých ter-
mických skel, která nepřivádějí dovnitř chlad jako skla 
obyčejná. Únik tepla také značně omezíme dostateč-
ným zateplením alespoň deseti centimetrovou izolační 
vrstvou. 

Světlo přivedené tubusem
V bezokenních koupelnách, jestliže není jiná možnost, 

lze použít světlovody, které nejsou určené jen půdním 
bytům, lze je využít v každém patře domu s výjimkou 
paneláku. Na střeše domu je čtvercový rám se sklonem 
15 až 60 stupňů, který pokračuje ohebným tubusem se 
zrcadlově lesklým vnitřkem. Tím se světlo transportuje 
do interiéru. Na stropě je tubus zakončen difuzérem 
rovnoměrně rozptylujícím světlo po místnosti. Rozho-
dujícím faktorem výběru světlovodu je množství a  in-
tenzita světla. Některé světlovody to mají vyřešeno díky 
technologii svých jednotlivých součástí - křišťálovou ko-
pulí na střeše, tubusem a kvalitním rozptylovačem. Za-
měřte se na materiál, ze kterého je světlovod vyroben. 
Měl by být odolný proti povětrnostním vlivům, i UV zá-
ření,  a  také by neměl po letech měnit své vlastnosti. 
Světlo se musí ve světlovodu odrážet, nikoli jej pohlco-
vat a vnitřní část by měla disponovat čirým sklem, které 
propustí nejvíce světla. Pozor si dejte také na světlovo-
dy, kterými může zatékat. Takové mohou zanechávat 
na stropě mokré stopy, následně se můžou tvořit plísně 
a  ani po vzhledové stránce není takové řešení právě 
atraktivní...
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Luxfery prožívají comeback
Luxfery v  koupelně nahradí okno, případně jednu ze 
stěn, ale to není z hlediska jejich využití zdaleka všech-
no. Často jsou v dnešních koupelnách luxfery použity 
jako příčka pro oddělení prostoru, například sprchové-
ho koutu od zbytku místnosti, nebo různě vysoká pře-
pažení, která nezastíní volné místo, originálně rozptýlí 
světlo a tím prosvětlí tmavé kouty. Za zmínku také stojí 
velmi dobré akustické vlastnosti tohoto materiálu.
Dříve se luxfery stavěly obdobně jako běžná zeď z ci-
hel, nyní se tento proces označuje spíše jako montáž. 
Vyrábí se totiž rozsáhlá škála pomůcek, které výstavbu 
stěny z luxfer velmi zjednodušují. Také postupy doznaly 
změn, díky kterým se luxfery v koupelně staly dostup-
ným a  rychlým řešením, co odbourá problémy nejen 
s  nedostatkem světla, ale také s  rozdělením prostoru 
apod. V nabídkách prodejců je tedy možné narazit na 
systémy, kdy se luxfery spojují pomocí hliníkových rá-
mečků, plastových součástek a  silikonu. Existují také 
prefabrikované panely z  luxfer a  další řešení, které 
umožňuje realizovat stěnu z luxfer jako stavebnici s ná-

vodem. Montáž tak zvládne  každý, alespoň trochu ši-
kovný kutil.
Co se týče čištění, patří luxfery do kategorie méně ná-
ročné údržby. Většinou není potřeba speciálních pří-
pravků. Při pravidelném čištění budou i hrubé povrchy 
vypadat stejně dobře jako na začátku. Zvýšenou po-
zornost je ale vhodné věnovat materiálu, kterým bu-
dou vyspárovány mezery mezi jednotlivými tvárnicemi. 
Vyplatí se investovat do kvalitní spárovací hmoty s vo-
děodolnou a antibakteriální složkou.V  čistotě se lépe 
než matné luxfery udržují luxfery s lesklým povrchem. 
K čištění lesklých stačí běžné saponáty k údržbě skla, na 
matné vám prostředek doporučí dodavatel. 
Skleněnými tvárnicemi je možné docílit v  interiéru 
spousty vítaných změn, které se promítnou na pocitu 
z  užívání koupelny i  jejím celkovém vzhledu. Luxfery 
v  koupelně jsou elegantním a  vkusným řešením, kte-
rým se lze zbavit nejen problému s nedostatkem světla, 
ale také fádnosti a nudy. Luxfery se vyrábějí v mnoha 
barvách a  strukturách. Kromě klasického čtvercového 
formátu jsou v  základním sortimentu i  jiné formáty 
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a tvary, které slouží k ukončování stěn, vyplnění rohů 
atd. Nově v sortimentu přibyly speciální velké formáty 
30 x 30 a 40 x 40 cm. Designové kolekce se rozrostly 
o metalizované luxfery s vnitřním stříbrným nástřikem.

Prostor pro volný pohyb
Rozměry koupelny, vstupní dveře a poloha odpadu jsou 
těmi určujícími faktory, které rozhodují o  rozmístění 
sanitárních předmětů. Do koupelny 2 × 2 metry určitě 
neumístíte vanu i sprchu, dvě umyvadla, záchod s bide-

tem a pračku. Musíte dát přednost tomu, co skutečně 
potřebujete.
Nejvíce používaným zařízením koupelny je umyvadlo, 
od vstupních dveří k němu musí vést co nejkratší a pří-
má cesta bez překážek. Mělo by být dostatečně široké 
a prostor kolem něho se musí ještě rozšířit: člověk po-
třebuje alespoň 90 cm šířky, aby mohl zvednout ruce 
ohnuté v loktech při čistění zubů, česání či make upu. 
Mezi umyvadlem a protější stěnou (nebo předmětem) 
by mělo zůstat volných alespoň 60 cm. Pamatujte také 
na zavěšení ručníků a ukládání toaletních potřeb. Pro 
rodinu vícečlennou je vhodné pořídit si umyvadla dvě, 
v ranních špičkách nikdo nemusí „stát frontu“. 
Nad umyvadlo se zavěšuje velké zrcadlo s  velmi dob-
rým umělým osvětlením. Světlo nesmí dopadat jenom 
z jedné strany (na obličeji by vytvářelo stíny), optimální 
je světlo z obou stran. Pokud máte v koupelně okno, 
pak ze všech předmětů by právě umyvadlo se zrcadlem 
mělo nejvíce využívat výhody denního světla. 

Vana, nebo sprchový kout?
Nelze jednoznačně určit, zda je vhodnější vana, nebo 

sprcha. Pro starší lidi nebo tělesně postižené je přístup 
do sprchy snadnější, zvláště když je sprcha bez vaničky. 
Doplněná by měla být madlem a sedátkem. Pro rodinu 
s malými dětmi je naopak nepostradatelná vana, děti 
si ve vaně rády hrají, přivykají vodě a nemají pak strach 
z plavání. Nejlepší řešení představuje vana i sprcha sou-
časně, pokud to ovšem není na úkor přístupu k ostat-
ním zařizovacím předmětům.
Pokud dáváte přednost vaně před sprchou, vybírejte ji 
teprve po zpracování promyšleného návrhu. Vana za-
bírá v koupelně největší kus podlahové plochy a od její 
polohy se většinou odvíjí provoz celé koupelny. Dobře 
přístupná musí být delší strana, vzdálenost protějších 
předmětů se doporučuje až 100 cm. Maminka koupající 
své ratolesti potřebuje podél vany dostatek místa.
Běžný (a postačující) rozměr vany je 160 × 70 cm, poho-
dlnější vany mívají až 180 × 90 cm. Pokud vám někdo 
bude tvrdit, že do malé koupelny je vhodnější vana ro-
hová, protože vnitřní prostor pro ležení je na úhlopříč-
ce (a tedy delší), podívejte se nejprve na obrázek malé 
koupelny s rozměry bytového jádra v panelovém domě. 
Porovnejte, která vana zabere méně plochy a jak dlou-
hý má vnitřní prostor. Rohová vana je spíš nepraktickou 
módní záležitostí,  než úsporným řešením prostoru.

Nesmíme zapomenout na podlahu
Když mluvíme o  podlaze v  koupelně, ze zvyku říká-
me dlažba, i  když to v  posledních letech nemusí být 
nezbytně pravda. Keramické dlaždice sice stále patří 
k nejčastěji používaným materiálům, přibyla ale řada ji-
ných, neméně pěkných a praktických. Teplo od podlahy 
v podobě podlahového  topení, nebo jen do koupelny 
instalované elektrické podlahové rohože s  napájením 
ze zásuvky se sice nejlépe hodí pod keramickou dlaž-
bu, co ale dělat, když diktát módy je neúprosný. V první 
řadě nám přinesl velkoformátové dlaždice pokládané 
s minimálními spárami. To sice vypadá efektně, jenže 
malé formáty s klasickými spárami fungovaly zároveň 
protiskluzově, kdežto tyhle nové musíte hledat v proti-
skluzové úpravě. Ta je většinou hrubá a matná, zatímco 
móda si žádá hladkou plochu a lesk.
Výborným řešením tohoto dilematu jsou moderní ce-
mentové a  betonové stěrky. Vylitím těmito materiály 
získáte podlahu dokonale rovnou, beze spár, v nejrůz-
nějších barvách, případně i  se šablonami vytvořenými 
obrazci. Zároveň můžete použít stěrku protiskluzovou. 
Jediné mínus celistvosti takové podlahy je to, že když se 
stane něco pod ní, musíte ji rozbourat a posléze znovu 
vylít celou. Jinak je jako náhrada za dlažbu skutečně 
nejen velice efektní, ale také z hlediska podlahového 
topení stejně praktická.
V  módě jsou přírodní materiály, a  tak i  do koupelen 
proniklo dřevo nejen v podobě nábytku a doplňků, ale 
podlah. Do vlhkého prostředí se ovšem nehodí naše dře-
va, dokonce ani ta nejtvrdší, snadno podléhají plísním 
a hnilobě, před níž v tak extrémních podmínkách dlou-
hodobě neobstojí ani hloubková chemická impregnace. 
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Jednoduchý a nadčasový design TECE
Spojení různých povrchů a materiálů dává architektům 
a projektantům absolutní svobodu v navrhování různých 
obytných prostor. Předstěnové systémy TECE jsou navrženy 
podle plně modulárních principů. Díky jejich unikátní kon-
strukci a velmi široké škále použitých materiálů, lze pak při 
navrhování koupelen uspokojit požadavky širšího okruhu 
zákazníků a dosáhnout tak vysoké rozmanitosti a pestrosti
daného interiéru.

Více informací naleznete na: www.tece.cz

Ovládací tlačítka TECEsquare
představujeme Vám tato osvědčená tlačítka v novém designu…
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Ideální jsou přírodniny vyrostlé ve vlhkém tropickém 
podnebném pásu, ty totiž mají již v buňkách zakódo-
vanou odolnost proti plísním a houbám. V kombinaci 
s  hloubkovou impregnací jsou tak zejména teakové 
dřevo a bambus vhodné pro pokládku i v koupelnách. 

Cena takové podlahy ovšem patří do kategorie luxus. 
K  přírodním materiálům patří ale také kámen. Pro 
koupelnu je třeba vybrat takový, jehož povrch nebude 
klouzat. Břidlice se tedy příliš nehodí, také s pískovcem 
raději opatrně, báječně ale vyhoví například žulové 
podlahy s přirozeně zdrsněným povrchem nebo povr-
chově upravený mramor s nádhernou barevnou škálou 
a kresbou. Zvolit si můžete jakoukoliv úpravu povrchu 
v  různých rozměrech. Velkou výhodou kamenné pod-
lahy v  koupelně je akumulační vlastnost přírodního 
kamene při podlahovém vytápění. Sice trvá déle, než 
se podlaha rozehřeje, ale tepelné vlastnosti si kámen 
udrží a  postupně uvolňuje teplo i  po vypnutí topení. 
Kamenná podlaha v koupelně se ze všech materiálů vy-

značuje nejlepší odolností a téměř nekonečnou život-
ností. Navíc je pachově neutrální a ideální pro alergiky.
Finanční náročnost přírodních podlah vyřešilo 21. století 
vpádem nových kompozitních materiálů do oboru pod-
lahových krytin. Na výběr je buď „umělý kámen“ nebo 
„umělé dřevo“. Slovo umělý je ovšem na místě pouze 
z  hlediska technologie zpracování, díky níž vzniká ze 
směsi materiál s novými vlastnostmi. Převahu tvoří ka-
menná drť či prášek nebo dřevěná vlákna, jako pojivou 
se používají pryskyřice. Materiály jsou tedy ekologic-
ké, kompletně recyklovatelné. Wood Plastic Composit, 
tedy dřevěné kompozity, se do interiéru přestěhovaly 
z  teras a  okolí zahradních bazénů, vlhko jim nevadí, 
mají protiskluzově upravený povrch a jsou netečné vůči 
plísním. Podobné je to i s některými druhy umělého ka-
mene, který je přímo určen pro použití v koupelnách. 
Je třeba volit přesné určení materiálu, protože techno-
logie výroby umožňuje právě přesné cílení konkrétního 
produktu pro konkrétní prostředí. Barevná škála výrob-
ků je velmi široká, od bílé, šedé až po věrnou nápodobu 
dřeva či přírodního kamene.  

Bohaté nábytkové možnosti
Rozhodně vybírejte pouze nábytek určený do koupel-
ny. Často se stává, že lidé si do koupelen pořídí náby-
tek určený například do obývacího pokoje. Ten je však 
velmi brzo poškozen vlhkostí. Koupelnový nábytek by 
měl být ošetřen speciální povrchovou úpravou, která 
zaručí jeho voděodolnost. Nejčastěji se jedná o  folii 
s polyuretanovým lakem, který zaručí, že nábytek vy-
drží i potřísnění vodou. I dřevěný nábytek se dá sehnat 
v provedení, které velmi dobře odolává vlhkosti a vodě. 
Samozřejmě, nemělo by být na denním pořádku, že 
bude vaše koupelna „plavat“, nicméně klasické použí-
vání je nasnadě. Jestliže máte koupelnu o pravidelných 
stěnách a běžných rozměrech, můžete zvolit moderní 
nábytkové sestavy, které vás vyjdou levněji.

Než se rozhodnete...
Koupelna jako místnost byla donedávna spíše zane-
dbávaným prostorem, ale díky potřebě každodenní re-
laxace, je koupelnám dáván větší prostor, takže jejich 
interiér se stává stejně důležitým jako interiér kterékoli 
další místnosti. Jestliže jste tedy zatím ve fázi úvah, jak 
velký prostor koupelně vyhradit po  rekonstrukci bytu 
anebo po dostavbě nového domu, neváhejte a přidejte 
koupelně na metrech čtverečních. A  pokuste si splnit 
sen – z  vany se dívat přímo do zahrady nebo krajiny. 
Mimochodem i v paneláku se tento sen může stát sku-
tečností, pokud změníte dispozice bytu. K tomu se však 
musí vyjádřit statik. Bytový architekt vám jistě nabídne 
různé varianty, jak váš byt přestavět tak, aby zmize-
lo koupelnové jádro a  interiér vašeho domova dostal 
nové dimenze. 

Text: Eva Houserová, 
foto: Shutterstock.com
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CHYTRÉ BYDLENÍ 

NA KLIKÁNÍ
Chcete se stát manažerem svého domova? Nechte si nainstalovat inteligentní  

systémy, které pracují jako autopilot.
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Konec mýtů, začátek informací
Dnešní dobu, která je zahlcena informacemi z různých 
zdrojů a různé kvality, ovlivňují i  fakta a mýty o  inte-
ligentních instalacích. Pro někoho je to technická vy-
moženost, pro druhého sociální nezbytnost. Pro jiné 
sci-fi nebo rozmar bohatých. Je zde ale stále větší sku-
pina, která spatřuje v inteligentních systémech to, proč 
byla většina z nich vytvořena. A tou je rezidentní řízení 
domu nezávisle na uživateli, možnost ovládání domu 
z jednoho místa v libovolném sdružení naprosto nesou-
rodých technologií. Že je to nesmysl? Ale vůbec ne. Že 
je řídicí jednotka a ovládací sběrnice základem budou-
cích problémů? To je také pouze mýtus těch, kteří se 
s  inteligentními systémy nesetkali. Uvedeme příklad, 
kde dnes zcela běžně systémy na de facto stejné bázi 
fungují. Jsou to automobily. 

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

Počítač? Tak trochu
Centralizovaný systém není pouze dalším ovládacím 
prvkem. Je to komplexní řízení domu jako celku, kdy se 

maximálně využívá potenciálu integrovaných zařízení 
bez nutnosti uživatelského zásahu. „Pokud chce uživa-
tel využít sám výhod systému v reálném čase, stačí mu 
k tomu jakýkoli vstup do systému. Celý dům v naprosto 
volné topologii protíná sběrnice, tj. dvoužilový kabel, 
který spojuje všechny vstupní i systémové prvky s cent-
rální jednotkou. Z tohoto důvodu také hovoříme o cen-
tralizovaném systému,“ říká manažer společnosti, která 
má s  vývojem těchto zařízení mnohaleté zkušenosti. 
V nejmodernějších systémech už je dvoužilová sběrnice 
nahrazena zabezpečeným bezdrátovým přenosem na 
vyhrazené frekvenci a systém se tak stává ještě dostup-
nější bez nutnosti rekonstrukce elektroinstalace.
Obrovskou výhodou systému je možnost přizpůsobit si 
jednotlivé vstupy doslova k obrazu svému, tzn. vstupy 
(vypínače, dotykové panely, smartphony apod.) nejsou 
staticky vázané na jedno zařízení.

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

Každý z nás má velmi rád více volného času a méně sta-
rostí s rutinními věcmi. S inteligentním systémem řízení 
to lze. A dokonce velmi jednoduše. Proč bychom měli 
mít několik ovladačů na regulaci teploty (v zimě na to-
pení, v  létě na klimatizaci), když můžeme mít pouze 
jeden systém, jenž se už postará sám, kterou technolo-
gii použije – uživatel logicky sáhne po plus, pokud mu 
je zima, nebo po mínus, pokud je mu teplo. Odborník  
vysvětluje: „Systém sám ví, kolik stupňů je v jednotlivých 



Život v  současné společnosti nabízí v  oblas-
ti bydlení nevídané možnosti, mezi něž patří 
i  ovládání různých funkcí domu. Jde o  auto-
matizovaný dům neboli chytrý dům. Obecně 
lze chápat chytrý dům jako dům, který reaguje 
na potřeby obyvatel s  cílem zvýšit jejich po-
hodlí, zpříjemnit jim zábavu, zaručit co nej-
vyšší bezpečí a  snížit náklady na provoz. Ří-
zení funkcí domu obstarají například systémy 
automatizace od společnosti HDL Automation 
s.r.o. Tyto systémy řeší ovládání, monitorování 
a automatizaci všech systémů v domě, a to od 
osvětlení přes vytápění, stínění, klimatizace až 
po zabezpečení. V jaké fázi začít automatizaci 
plánovat? Jak správně postupovat?

PROJEKT
Pokud zvažujete stavbu domu, doporučuje-
me začít plánovat už v projektové fázi. Chytrá 
elektroinstalace je součástí elektroinstalační-
ho projektu. Projekt může dodat vámi vybraná 
elektroinstalační fi rma nebo v případě společ-
nosti HDL Automation se lze obrátit přímo na 
její projektanty, kteří mohou projekt vypracovat 
a doporučí partnerskou elektroinstalační fi rmu. 
Výhodou navrženého postupu je soulad mezi 
výrobcem, projektantem a realizátorem.
Důležité při projektu je ohlídat si vzájemnou 
provázanost a možnost integrace jednotlivých 
autonomních systémů zabezpečení, vytápění 
atd. 

REALIZAČNÍ ČÁST
Elektroinstalační fi rmu najdete na stránkách 
dodavatele systému. Partneři výrobce jsou 

proškoleni a  mohou využívat technickou 
podporu. 
Výhodou HDL systémů je modulární řešení, 
kde jednotlivé moduly jsou určeny pro kon-
krétní oblasti vytápění, osvětlení atd. Jedná 
se o decentralizovaný systém, který může být 
postupně rozšiřován. Díky modulárnímu sys-
tému nemusíte investovat do celého systému 
na počátku, ale nakupovat moduly postupně. 
I když se rozhodnete pořídit si některé funkce 
chytrého bydlení později, je vhodné mít správ-
ně připravenou infrastrukturu silového i dato-
vého vedení.

DODATEČNÉ ZMĚNY (již dostavěné bydlení)
HDL má pro vás připraveno bezdrátové řešení 
vhodné do již postavených nemovitostí nebo 
pro splnění dodatečných požadavků mimo 
původní projekt. Kabelové řešení lze kombi-
novat s  bezdrátovým a  připojit zařízení, která 
jsou mimo dosah ve zdi instalované sběrnice. 
Bezdrátové řešení funguje i  samostatně, což 
je vhodné do bytů včetně panelákových, kde 
je náročné rozvádět sběrnici. Navíc HDL bez-
drátová varianta nepotřebuje bateriové napá-
jení prvků systému, a proto se nemusíte starat 
o výměnu baterií.

REFERENCE
Nutno uvést, že tyto systémy se hodí na většinu 
typů bydlení. Jak to vypadá v realitě? Seznámit 
se s  řešeními společnosti HDL Automation je 
možné všude na světě. Pojďme se podívat na 
nějaké příklady.

Rodinný dům – Jihlava, Česká republika
Automatizovanými domy se můžeme inspiro-
vat i v České republice. Vlastník domu se roz-
hodl využít téměř všechny smysluplné funkce 
HDL systému a umožnit domu, „aby se o sebe 
staral sám“. Komplexně pojatá automatizace 
objektu integrovala všechny autonomní systé-
my – zabezpečení, vytápění, osvětlení, audio, 
zavlažování atd. do jednoho, a  tím odpadla 
potřeba studovat několik návodů na obsluhu, 
užívat různé koncové aplikace, řešit vícero 
servisních fi rem.

Pasivní dům – Oslo, Norsko
Díky automatizaci došlo k  významným úspo-
rám energie. Progresivní myšlení majitelů vedlo 
k  tomu, že již v  projektové dokumentaci domu 
zohlednili i případné budoucí požadavky na do-
plnění automatizace. Do projektu zahrnuli také 
dodatečné přístupové porty a rozšířený kabelový 
svazek.

Víkendový dům – Petrohrad, Rusko
HDL pomohlo novým majitelům víkendového 
domu splnit si svůj sen, především mít mož-
nost trávit volný čas v  rekreačním středisku 
Otha Park severně od Petrohradu, a také vlast-
nit plně automatizovaný dům, který se stará 
sám o  sebe, když rodina není přítomna. Do 
řešení HDL Buspro byly integrovány všech-
ny autonomní systémy, které jsou již v  domě 
nainstalovány. Lze ovládat osvětlení, vytápě-
ní, klimatizaci, stínění, audio, vstup do domu, 
vlhkost v domě, satelit TV, domácí kino, vnitř-
ní kamerový okruh, rozmrazování námrazy na 
střeše, septik.

CHYTRÉ DOMY OD A DO Z

Pokud vás HDL chytré bydlení zaujalo, můžete se osobně seznámit se systémy a  vidět některé jeho automatizované funkce na vlastní oči. 
Navštivte nás v našem showroomu v Praze, Ostravě či Brně. Více informací naleznete na www.hdl-automation.cz, kde si můžete stáhnout vzorovou 
ukázku automatizace domácnosti 4+kk včetně rámcové cenové kalkulace

KONTAKT

Komerční prezentace

Rodinný dům v Jihlavě

hdl automation.indd   1 17.5.2018   17:05:21
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místnostech a  kolik stupňů je mimo dům, zda venku 
svítí slunce a je léto, takže pokud má tu možnost může 
zatáhnout žaluzie, než začne chladit. Obdobné to je 
i se světlem - dům ví, zda je den nebo noc a zda svítá 
o půl páté nebo skoro v sedm.“ Jak vypadá vaše ráno? 
Zkontrolovat okna, zatáhnout žaluzie, zhasnout, zavřít 
přívod vody, spustit alarm…. Každé ráno stejně a pořád 
dokola? Proč, když to jde jednodušeji, třeba jedním od-
chodovým tlačítkem.

Chytrá instalace jen do domu? Další  
z oblíbených mýtů
Termostatické hlavice jsou dnes již běžnou součástí 
úsporných opatření ve většině domácností, chytrá 
domácnost jejich úsporný režim ale dokáže ještě posu-
nout a automaticky měnit nastavenou teplotu v zá-
vislosti na denním režimu. Stejně jako u domů i zde 
můžeme při odchodu vypínat přívod vody, nepotřebné 
zásuvkové okruhy, zhasínat zapomenutá světla a akti-
vovat zabezpečovací zařízení.
Je nasnadě, pokud systém nabízí nadřazené sdružené 
řízení, aby podobné mohlo být i případné ovládání. Již 
zmiňované smartphony, tablety, ovládání přes webové 
rozhraní nebo přes televizi - všechny možnosti s sebou 
přináší prakticky nekonečné možnosti vizualizace byd-
lení samotného a uživatel se může cítit jako řidič zno-
vu a opět zmiňovaného automobilu - vše má po ruce. 
„Pokud jde o sledování kamer, streamovanou TV nebo 
„obyčejné“ ovládání domu včetně technologií a spotře-
bičů - to vše umí takzvaná multimediální nástavba.“, 
dodává odborník a doplňuje: „Protože se již nejedná 
o základ řízení, je systém třeba doplnit síťovými služ-
bami. Může se jednat o  standardní strukturovaná ka-
beláž doplněná kvalitním switchem, nebo kvalitní WiFi 
sítí a  serverem pro ukládání multimediálních souborů 
a všech důležitých dat.“ 

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

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

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

Foto: Shutterstock.com
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INZERCE

Už se těšíte na dovolenou? Nezapomeňte před odjezdem zabezpečit svůj domov 
před možnými nevítanými návštěvníky.

NEDAT ŠANCI 

ZLODĚJŮM
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Vsadíme-li na nízké zabezpečení domu proti krádeži, po-
jišťovna nám v případě vloupání nemusí poskytnout plnou 
náhradu. Případů překonaných nekvalitních, levných bez-
pečnostních dveří je přitom stále dost. Takové typy dveří 
pachatelé dobře znají a nedá jim moc práce je překonat.
Většina pojišťoven vyžaduje ve svých podmínkách u po-
jištění domácnosti proti krádeži zabezpečení dveřmi 3. 
a 4. bezpečnostní třídy. Pokud nedodržíme úroveň za-
bezpečení, porušujeme pojistné podmínky.
Jsme-li zabezpečeni více, než pojišťovna požaduje, mů-
žeme získat zajímavé slevy za způsob zabezpečení – kva-
litní zajištění někdy přispívá k nižším platbám pojistného 
při faktu vyššího plnění v případě pojistné události. Pro-
to je lepší před nákupem bezpečnostních dveří zajít do 
pojišťovny a zjistit si potřebnou míru zabezpečení domu 
nebo bytu ve vztahu k pojistným podmínkám. 

Vše dobře zavřete a vypněte
Nejde o zbytečnou radu. Zvláště, pokud je váš odjezd na 
poslední chvíli poněkud hektický,  může se na mnoho 
věcí zapomenout. Třeba na pootevřená okna, která mo-
hou být velkou příležitostí pro mnoho zlodějů. Takže si 
dejte na čas a vše důkladně projděte a ubezpečte se, že 
je vše dokonale zavřeno a utěsněno a nehrozí otevření 
ať už zlodějem, nebo třeba silnějším větrem. Spolu s dů-
kladnou kontrolou všech oken a jiných prostorů nezapo-
mínejte také na uzamčení. Stejně, jako zamknete auto 
nezapomínejte zamknout svůj dům či byt. A to nejenom 
vchodové dveře, ale pochopitelně i  dveře od garáže, 
stejně jako vaši kůlnu či zahradní domek. Poslední mís-
to, které je třeba zamknout, je vjezdová a také vchodo-
vá brána. Primárně doporučujeme vypnout vodu, plyn 
a elektřinu. Tu nemusíte vypínat centrálně, ale můžete 
shodit pojistky u zásuvek a spotřebičů, které ve vší nepří-
tomnosti budou zahálet. Eliminujete tak případný zkrat, 
který může nastat během možné bouřky.

Klíče přátelům, ne do květináče
Pamatujte také na to, že plná poštovní schránka je pro 
zloděje totéž co pozvánka k  návštěvě. Dejte klíče od 
schránky rodině, přátelům nebo je svěřte důvěryhodné-
mu sousedovi. Snažte se také vzbudit zdání, že ve vašem 
bytě či domě je někdo přítomen. Lze k  tomuto využít 
elektronické spínací zařízení, které podle nastavení roz-
svítí světla. Poproste také spolehlivého souseda nebo 
příbuzného, aby vám třeba pravidelně zaléval květiny 
a vaši domácnost kontroloval. Klíče svěřte jemu, nikoli 
prostoru pod rohožkou u dveří či misce pod květináčem. 

 Počet vloupání roste a lupiči jsou navíc stále vynaléza-
vější a technicky lépe vybavení. Přitom všichni máme po-
cit, že nás se nebezpečí vyloupení netýká a že náš domov 
je dostatečně zabezpečený. Bohužel však jen do té doby, 
než se se zlodějem potkáme ve dveřích, nebo se vrátíme 
do poloprázdného a navíc zdemolovaného bytu. Kromě 
odcizených věcí však přijdeme i o soukromí, pocit bezpe-
čí a jistoty, který byl narušen vetřelcem. 

Aby zloději neprošli dveřmi
Co požadujeme od bezpečných a  tedy bezpečnostních 
dveří? V  první řadě by měly splňovat nejen evropské 
normy bezpečnosti, ale i vysoké požadavky na zvukovou 
a tepelnou izolaci včetně požární odolnosti. Mezi další 
měřítka pro srovnání jednotlivých bezpečnostních dveří 
slouží kvalita materiálu, proces výroby, design, poraden-
ství a odborná montáž. V případě, že se rozhodnete pro 
kvalitní bezpečnostní dveře, měli byste se obrátit na re-
nomovanou firmu. 
Bezpečnostní dveře se podle evropských norem rozdě-
lují do šesti kategorií (bezpečnostních tříd). Reálně se 
používají třídy čtyři podle toho, do jaké míry odolávají 
napadení. Odolnost, tedy bezpečnostní třída, vychází 
z  konstrukčního know-how výrobce, kvality použitých 
materiálů a výrobního procesu.
Stupeň bezpečnostní třídy je dán tím, co musí vydržet 
bezpečnostní prvek při pokusu o násilné vniknutí. Pokud 
se chystáte na koupi nových bezpečnostních dveří, volte 
bezpečnostní třídu RC3 a 4. Bezpečnostní třída 4 je vhod-
ná především pro nemovitosti, v nichž majitel uchovává 
drahé předměty, umělecké artefakty, cenné sbírky, staro-
žitnosti a pod. Pro běžný byt nebo dům jsou tyto dveře 
zbytečné.

Ocel a dvojitý zámek
Pokud se rozhodnete před dovolenou pro montáž no-
vých bezpečnostních dveří, pak zvolte osvědčenou fir-
mu, která ji provede. Je lepší volit takovou, která má své 
vlastní zaměstnance a  nenajímá si externí pracovníky, 
jimž nelze tolik důvěřovat. Zajímejte se také o všechny 
zabezpečovací prvky dveří, jejich systém. Pokud si s výbě-
rem nevíte rady, pak jej konzultujte s odborníky z dané 
firmy.
Součástí vchodových bezpečnostních dveří je klika 
a koule proti odvrtání spolu s masivními ocelovými čepy. 
Dveře vyplněné polyuretanovou pěnou disponují dvoji-
tým těsněním na všech stranách a mají tepelně odděle-
ný práh a  zárubeň. Rozhodujícím faktorem při výběru 
vchodových dveří je materiál, z  něhož jsou vyrobeny. 
Základ kvalitních bezpečnostních dveří tvoří ocelová 
konstrukce, na kterou je natavena dekorativní fólie, 
nejčastěji v  imitaci dřeva. Tato konstrukce by měla být 
navíc doplněna o  potřebné bezpečnostní prvky. Mezi 
ně řadíme hlavně bezpečnostní čepy, které dveře chrání 
před vysazením z pantů. Čepy by měly být umístěny na 
bočních a na horní straně dveří. Nezapomínejte také na 
bezpečnostní zámek a kování. Zámky by měly být vždy 
dva – centrální a pak horní, kterým se dveře zamykají 
zevnitř, takže tolik nezatěžují hlavní zámek.

Vychytávky proti vysazení 
Na bezpečnostním kování trvají pojišťovny při sjednávaní 
pojistné smlouvy. Vchodové kování je vyvinuté jinak než 
klasické interiérové, a  to jak vzhledem, tak odolností. 
 K bezpečnostním prvkům patří například skutečnost, že 
šroubky má klika pouze z vnitřní strany dveří, aby nebylo 
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možné kliku odmontovat z  venku. Ačkoliv se většinou 
využívá spíše štítového stylu, na trhu jsou ale i rozetová 
provedení tohoto kování. Pro vyšší bezpečnost se pou-
žívají vícebodové zámky a panty s čepy odolnými proti 
vysazení.
Klasickým zámkům už odzvonilo. Nové typy kování jsou 
vybaveny např. magnetickou střelkou, která je schovaná 
ve dveřích a automaticky se vysouvá při jejich zavření. 
Takový systém je velmi výhodný do prostor, kde se před-
pokládá časté otevírání a  zavírání dveří. Magnetická 
střelka šetří vaše kování a prodlužuje mu životnost. Rádi 
boucháte dveřmi? Magnetická střelka je přesně pro vás. 
A nebo také takzvané automatické samozavírače, které 
přispívají nejen k  zabezpečení objektu, ale také k  po-
hodlí procházejících osob. 

Zabezpečení oken
Při výběru bezpečnostních prvků domu mějte na paměti, 
že útokům lupičů nejčastěji čelí  vstupní dveře, okna, bal-
konové dveře, ale také větrací otvory do suterénů, garáží 
a sklepů. Nestačí si tedy pořídit jen bezpečnostní vstupní 
dveře. U  každého stavebního otvoru ve svém domě či 
bytě myslete na možnost proniknutí. Platí to samozřej-
mě zejména pro neuralgická místa, jako jsou okna. K nim 
si můžete pořídit bezpečnostní zamykací kliky, a to buď 
se zamykacím klíčkem (přímo v klice je umístěný zámek), 
nebo kliky, u nichž je nutné při otočení kování zmáčk-
nout knoflík. Okna i dveře se navíc dají zabezpečit čidly, 
které reagují na pohnutí kliky, a která jsou napojena na 
elektronický zabezpečovací systém, případně na panel 
centralizované ochrany. Dalšími ochrannými prvky jsou 
mříže, rolety a bezpečnostní fólie, jimiž ze svého domo-
va vybudujete izolační pevnost.
Všechny druhy mříží se v současné době vyrábějí většinou 
z  ocelových profilů různé konstrukce, nebo z  nerezu. 
Mříže pro venkovní použití by měly být vyrobeny z žáro-
vě pozinkovaného materiálu a opatřeny práškovou vy-
palovanou barvou nebo základovým nástřikem. U ručně 
kovaných či na zakázku vyráběných dekorativních mříží 
se používá i  úpravy typu kovářského černění, mědění 
nebo cínování. Imitace mědi, mosazi nebo kovaného po-
vrchu lze docílit i pomocí různých speciálních barev na 
kov. Pokud si pořizujete mříže otevírací, má takový způ-
sob zabezpečení smysl jen s kvalitním visacím zámkem 
nebo bezpečnostním zámkem s  cylindrickou vložkou, 
kterou bývají některé mřížové komplety vybaveny.

Bezpečnostní fólie
O instalaci bezpečnostních fólií by měli vážně uvažovat 
především majitelé objektů s velkým množstvím snadno 
dostupných zasklených ploch. Bezpečnostní fólie jsou 
dostatečně silné (0,35 mm) na to, aby buď úplně zabrá-
nily vniknutí do objektu, případně zpomalily útočníka. 
Zároveň, při náhodném úderu do okenní tabule, nedo-
jde k poranění osob ani k poškození či zničení předmětů 
nalézajících se za oknem.
Někteří výrobci upozorňují u svých bezpečnostních fólií 

také na jejich schopnost zpomalit šíření požáru. Velké 
skleněné plochy mají v žáru tendenci praskat. Okno vy-
bavené fólií i po puknutí skla stále zabraňuje vniknutí 
vzduchu, který jinak vytváří průvan a napomáhá rychlé-
mu rozšíření ohně. Vlastní fólie pak mohou mít samoz-
hášecí úpravu. Pro instalaci bezpečnostních fólií se roz-
hodně vyplatí objednat si odbornou firmu, která může 
vystavit zákazníkovi veškerou potřebnou dokumentaci 
pro pojišťovnu. 
Pro rodiny v  domcích bez předzahrádky, jejichž okna 
jsou snadno dostupná z chodníku ulice, se vyplatí uva-
žovat o  tzv. antigraffiti fóliích. Jsou zcela průhledné, 
takže není třeba se obávat jakýchkoli nežádoucích vizu-
álních změn po jejich nalepení. Chrání citlivá skla před 
spreji a fixy vandalů, později pak i před účinky čísticích 
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prostředků. A vždycky se dá stará folie odlepit a přilepit 
nová. 
Pamatujte – abyste mohli bezpečnostní fólie na oknech 
zohlednit v  pojistné smlouvě, je nezbytné nechat si je 
nainstalovat odbornou firmou. Jen ta vám na ně může 
vystavit potřebný certifikát. Pokud jej nebudete mít, 
bude pojišťovna na vaše okna pohlížet, jako byste žádné 
fólie neměli.

Elektronické bezpečnostní prvky
Kromě dobrého zajištění dveří a  oken je určitě dobré 
využít služeb, které nabízejí elektronické bezpečnostní 
systémy: alarmy a kamerové systémy napojené na bez-
pečnostní službu. V případě, že se do objektu dostane 
někdo cizí, je ihned upozorněna a vyšle na místo hlídku, 

která nemovitost zkontroluje.  Automatické osvětlení 
v danou hodinu v domácnosti rozsvítí světla a vytvoří tak 
dojem, že objekt není prázdný. I tato relativní maličkost 
může zloděje dokonale odradit. 
Zabezpečovací technika se z  hlediska rizik hodnotí ve 
čtyřech stupních. První stupeň představuje nízká rizika 
a výrobky v této třídě jsou vhodné k ochraně kůlny na 
nářadí či malé chatky, která není vybavena drahým zaří-
zením. Druhý stupeň zahrnuje střední rizika a je asi nej-
používanější pro zabezpečení domů a bytů. Stupeň cer-
tifikace musí být vyznačen na bezpečnostním certifikátu. 
Velmi účinná jsou automatická světla, která se zapnou 
v momentě, kdy někdo vstoupí na pozemek. Psycholo-
gický dopad osvětlení je největší, pokud se světlo rozsvítí 
ve chvíli překonání hranice hlídaného pozemku. Levné 
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modely tak přesné zaměření neumožňují, ale výrobky 
v ceně kolem tisícovky to už zvládnou.

Další možností jsou detektory, které lze přirovnat k očím 
a uším elektronického zabezpečovacího systému. Dělí se 
na plášťové a prostorové. Mezi plášťovou ochranu pat-
ří magnety (detekují otevření branky, vrat, oken a dve-
ří) a detektory tříštění skla. Obvykle se umisťují dovnitř 
budovy. Plášťové se nazývají proto, že zachytí pachatele 
ještě před průnikem do domu, tedy na plášti budovy. 
Pokud například rozbije okno nebo vylomí dveře, spustí 
alarm. Zde mají smysl venkovní sirény na domě, proto-
že pachatele odradí a upozorní sousedy, že se děje něco 
neobvyklého. Plášťová ochrana bývá často podceňová-
na, ale většina zlodějů je zastavena už na plášti domu. 
Profesionálního zloděje, který navzdory poplachu do 
objektu vnikne, pak může zastavit pouze rychlý příjezd 
zásahové jednotky přivolané pultem centrální ochra-
ny. Často používanými „vstupy“ do domů jsou světlíky, 
bohužel se na ně mnohdy zapomíná. Můžete je chránit 
magnetem proti otevření. Pokud se světlík v domě vyu-
žívá k pravidelnému větrání, místo magnetu bude vhod-
nější detektor pohybu. 

Strážci pohybu 
Infrapasivní detektory pohybu pracují na základě ana-
lýzy teplot v místnosti. Pokud se ve střeženém prostoru 
pohybuje člověk, detektor zachytí jeho tepelné vyzařo-
vání (36 až 37 °C) a  spustí poplach. Mezi pohybovými 
detektory jsou nejspolehlivější detektory duální, protože 
nejlépe umějí vyloučit falešný poplach.Duální detektory 
pohybu se dají využít v garážích, v místnostech s velko-
plošným prosklením či lesklými podlahami, kde by infra-
pasivní detektory moc dobře nefungovaly. Dalším typem 
detektorů jsou zařízení na bázi mikrovln, které detekují 
pohyb nejen v domě, ale též v jeho bezprostředním oko-
lí, před oknem či před zdí. Mikrovlnné detektory se pou-
žívají v kombinaci s infrapasivními detektory, popřípadě 
k jejich ochraně před sabotáží. Některé méně zkušené či 
ne zcela poctivé firmy mají tendenci zaplavit pohybový-
mi detektory celý dům. To je zcela zbytečné a finančně 
zbytečně náročné. 

Detektory rozbití skla 
Účinným prvkem plášťové ochrany jsou detektory rozbití 
skla neboli velmi citlivé mikrofony, které reagují na tlako-
vou vlnu a zvukový kmitočet typický pro tříštění skla (ko-
lem 30kHz). Nejkvalitnější detektory jsou takzvané duální, 
které reagují až na základě dvou vjemů, dokážou tedy eli-
minovat náhodný neškodný hluk. Tato zařízení mají akční 
rádius i deset metrů do prostoru místnosti, takže zachytí 
rozbití kteréhokoli okna v  místnosti. Mozek elektronic-
kého zabezpečovacího systému (EZS) představuje ústřed-
na, plošný spoj s  mikroprocesorem, napájecím zdrojem 
a vstupy pro zapojení jednotlivých detektorů. Je-li aktivo-
ván režim ostrahy, neměl by se nikdo dostat ke klávesnici, 
aniž by to detektor zaznamenal. Proto má být nastavená 

přístupová cesta známa pouze obyvatelům domu. Systém 
bývá uzpůsoben tak, aby obyvatel domu měl dost času na 
deaktivaci systému, například zadáním číselného kódu či 
elektronickou kartou.

Čím víc prvků, tím lépe
Nejúčinnější je kombinace hned několika bezpečnost-
ních prvků včetně elektronického zabezpečení. Jednodu-
še řečeno — snažíme se nezvaným návštěvníkům přístup 
do domu ztížit co nejvíce. A nespoléhejte se na lidský 
faktor typu: babička bydlí v přízemí, takže domov má 
pořád kdo hlídat. I to bývají důvody, proč si mnoho ro-
din myslí, že nepotřebují bezpečnostní alarm. Jenže pryč 
jsou časy, kdy zloději chodili pouze do prázdných domů 
a bytů. Navíc moderní alarmy nechrání domov jen před 
zloději. Upozorní na únik plynu, vytopení, požár atd. 
A abychom nezapomněli: dveře do garáže, pokud jsou 
součástí domu, by se neměly z hlediska bezpečnosti pod-
ceňovat. Nejsou pouhou uzávěrou, ale i ochranou domu 
před vloupáním stejně, jako vstupní dveře. Z  hlediska 
funkce bude tedy nejdůležitější jejich bezpečnost, a pak 
způsob otevírání. Do nových, ale i  starších garáží jsou 
dnes instalována, namísto klasických dvoukřídlých, vrata 
otevíraná na dálku a poháněná elektromotory. 

Text: Eva Houserová, 
foto: Shutterstock.com
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MĚNÍME OKNA 
I DVEŘE Stav oken v bytových domech často 

nevyhovuje už po deseti či patnácti 
letech. Pak přichází otázka: mě-
nit, nebo opravit? Většinou vítězí  

výměna.
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Dnes nabízená okna mají nesrovnatelně vyšší užitné 
vlastnosti než okna dodávaná před 15 a více lety. Ačko-
liv lze vypočítat a změřit, kolik ušetříte za topení nebo 
klimatizování při výměně oken, uvědomte si, že nová 
okna vám přinesou i  mnohem lepší užitné vlastnosti, 
bezvadnou funkčnost, pohodlí a estetickou kvalitu. Jis-
tě oceníte například otevírání i  sklápění okna jednou 
kličkou a  stejnou nastavení mikroventilace. Zejména 
v paneláku oceníte, že není nutné okna rozšroubová-
vat a  sešroubovávat. Moderní okna se omývají pouze 
zevnitř a  zvenku — prostor mezi skly je hermeticky 
uzavřen. Okna jsou jednoznačně součástí budovy či 
bytu, a proto se výměna často hradí ze společných fon-
dů údržby (obvykle 50 procent). Na druhou stranu in-
stalace moderních oken zvyšuje užitnou hodnotu bytu 
(komfort ovládání a mytí oken, nižší tepelné ztráty, vyš-
ší odolnost proti hluku a podobně), a proto se zpravidla 
požaduje příspěvek i od vlastníka či nájemníka bytu.

Dřevěná, nebo plastová?
Dobrou zprávou je, že ať vyberete plastová okna nebo 
dáte přednost dřevěným, je to z hlediska jejich vlast-
ností úplně jedno. Rozdíl je hlavně v tom, že u dřeva 
je třeba počítat s vyšší cenou a  také s následnou péčí 
o povrchovou úpravu. Vlastnosti všech moderních oken 
se odvíjí od kvality a  konstrukce profilu, typu zaskle-
ní a dobrého kování. Obecně platí, že tepelně izolační 
vlastnosti dřevěných i plastových oken jsou dány jejich 
stavební hloubkou a zvoleným zasklením. Ale sebekva-
litnější okno může zcela znehodnotí neodborná mon-
táž. Mýty o tom, že plastová okna na rozdíl od dřevě-
ných nedýchají jsou dávno překonané. 

Správně seřízená a namontovaná nová okna utěsní in-
teriér a zabrání únikům tepla. Pokud starými okny táh-
lo, šlo vlastně o  přirozenou výměnu vzduchu, kterou 
nová okna odstraní. Dostatečné větrání je tak po vý-
měně oken nezbytností. Nezapomeňte si s novými dře-
věnými či plastovými okny pořídit také doplňky, jako 
jsou parapety, vnější a vnitřní stínění, případně bezpeč-
nostní mechanické či elektrické prvky. Ušetříte si tím 
nejenom náklady a v některých případech i dodatečné 
stavební práce, ale esteticky a zejména funkčně bude 
vše rovnou sladěné. 

Plusy i mínusy dřeva
Dřevo je snadno obnovitelné, je ekologicky šetrné a má 
výborné tepelně-izolační vlastnosti. Dřevěná okna jsou 
estetická, mají užší rám i profil křídla a mnohem del-
ší životnost než plastováokna (okna ze smrku 100 let, 
z dubu až 300 let). Dřevo v průběhu času nemění své 
technologické vlastnosti, systém mikroventilace umož-
ní okno pootevřít a nechat tak proudit vzduch, dřevěná 
okna jsou na spodních okrajích vybavena okapničkami 
(chrání nejvíce namáhané části před vnějšími pově-
trnostními podmínkami) v  kováních a  sklech se dnes 
dřevěná okna v podstatě shodují s plastovými. Dřevěná 
okna jsou ale náročná na údržbu, nátěr bývá náchylný 
na vnější vlivy počasí (déšť, vítr), takže má omezenou 
životnost (ta může být různá v závislosti na konstrukci 
okna, jeho umístění a  kvalitě použitých nátěrových 
hmot). Obnova nátěrů je náročná, je nutno demonto-
vat zasklení. Dřevěná okna jsou samozřejmě dražší.

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

Dřevěná eurookna 
Dřevo je přírodní ekologický materiál a samo o sobě je 
tepelným izolantem. Energetická úspora dřevěných eu-
rooken je tudíž značná. Hodí se nejen pro pasivní a níz-
koenergetické domy, ale i do rekonstruovaných domů 
a  bytů. Jejich výhodou je nekonečné množství tvarů, 
kombinovatelnost se všemi jinými materiály a výběr ze 
široké palety vrchních nástřiků lazur, které se dají po 
nějaké době obnovit či změnit.

Dřevěná eurookna se vyrábějí z několikavrstvových le-
pených lamel,  zaručujících dokonalou stálost výrobku 
a stabilitu ve všech směrech a za každého působení tep-
lot a vlhkosti. Jelikož dřevo je přizpůsobivé, nedochází 
při případném sesedání panelových domů k pnutí. 

Bezpečná plastová okna
Jsou levnější než dřevěná a trh je trh zaplaven nabídka-
mi. Jaká okna si vybrat? Bydlíte-li v klidné lokalitě tak-
říkajíc „za větrem“, pak velmi dobrou službu vykonají 
běžná plastová okna, zasklená izolačním dvojsklem. Po-
kud ale bydlíte v chladnější a drsnější hornatější oblasti 
s častými větry a dešti, měli byste spíše zvolit plastová 
okna se středovým systémem těsnění a  zasklením troj-
sklem, které má lepší izolační vlastnosti. Pokud žijete 
u rušné křižovatky, zvažte zasklení izolačními protihlu-
kovými skly a opět raději volte plastový profil se stře-
dovým těsněním, který účinněji tlumí hluk. Pokud máte 
okna snadno přístupná z  chodníku, lépe zabezpečíte 
svůj byt, pokud si pořídíte plastová okna s vyšším stan-
dardem bezpečnosti - kováním s prvky, které znesnad-
ňují vypáčení křídla, a s bezpečnostním sklem. Zkušený 
dodavatel by měl s výběrem aktivně pomoci a doporu-
čit, co je v daném případě optimální řešení.
Kvalita plastových oken se většinou projeví až po něja-
ké době používání. Problémy se ale mohou projevit již 
během první zimy. Plastová okna si pořizujete na něko-
lik desítek let, takže je dobré znát výrobce. Po nějaké 
době můžete potřebovat servis a váš dodavatel třeba 

už nemusí na trhu působit. Budete-li znát skutečného 
výrobce oken, můžete mít situaci s  pozáručním servi-
sem usnadněnu. A  po jakých oknech je v  současnosti 
největší poptávka?  Po plastových oknech s profilovým 
systémem stavební hloubky alespoň 70 mm, se středo-
vým systémem těsnění a osazením izolačním trojsklem.

Plastová okna tedy jsou, při dodržení kvalitních vstup-
ních surovin, výrobních postupů a specifických opatření, 
naprosto bezpečná a mohou splňovat i ta nejpřísnější 
kritéria normy zabývající se odolností oken a dveří proti 
vloupání. Legislativně stanovené třídy odolnosti (RC1, 
RC2 a nejvyšší RC3) vypovídají o tom, jak dlouho odolá 
okno či dveře pokusu o násilné vniknutí za použití růz-
ného typu nářadí. Trvá-li takový pokus několik minut, 
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řada pachatelů své snahy ze strachu z odhalení bezvý-
sledně ukončí. Policejní experti doporučují u  soukro-
mých domácností minimálně třídu odolnosti RC2.

Moderní hliníková okna 
Z průmyslových hal se do bytových a rodinných domů 
přestěhovala hliníková okna, která se těší oblibě zejmé-
na pro svoje designové přednosti. Hliníkový rám skleně-
né výplně umožňuje vyrobit okna lehká, konstrukčně 
přesná, snadno otevíratelná a  zavíratelná, přitom té-
měř nezničitelná a odolná. Díky pevnosti, tuhosti a níz-
ké hmotnosti hliníku je možné vyrábět velké prosklené 
plochy bez rušivých a světlu bránících vyztužení a pří-
ček. Nejpoužívanější je u prosklených fasád a zimních 
zahrad. Hliníková okna jsou sice prakticky bezúdržbová, 

ale je známo, že jejich tepelně-izolační vlastnosti ne-
jsou zcela dokonalé.

Z  tohoto úhlu pohledu je ideálním materiálem dře-
vohliník. Jde o kombinaci obou materiálů, která našla 
unikátní uplatnění právě při výrobě oken. Z obou ma-
teriálů byly využity jejich nejlepší vlastností: především 
bezúdržbovost hliníku a krása přírodního dřeva, nicmé-
ně roli hrají samozřejmě i  tepelně izolační vlastnosti. 
Díky tomu nabízejí dřevohliníková okna maximální 
kvalitu a užitnou hodnotu. Z  interiéru vidíme dřevo – 
rám okna je z  dřevěného masivu, který působí přiro-
zeně a  každému interiéru přidá na kráse a  útulnosti. 
Zvenku je pak okno chráněno hliníkovým opláštěním 
s možností barevného odstínu podle přání uživatele.



60 | BYDLENÍ

Nespornou výhodou dřevohliníkových oken, oproti 
čistě dřevěným, je jejich dlouhá životnost. Tato okna 
lze zasklívat izolačními dvoj i trojskly. Dřevo z interié-
ru může být z mnoha druhů dřevin, s různou texturou 
i barvou. Na výběr jsou dřeviny jako borovice, modřín 
či dub, nebo též exotické dřeviny jako meranti a maha-
gon. Dřevohliník se uplatňuje i v kombinaci s moderními 
posuvnými a skládacími stěnami.

Střešní okna
Celková prosklená plocha střešních oken by měla od-
povídat alespoň cca 17%  celkové užitné plochy míst-
nosti. Zároveň je třeba umístit střešní okna tak, aby-
chom k nim měli snadný přístup a mohli je pohodlně 
ovládat. Při výběru střešních oken a jejich množství vy-
cházíme z jejich velikosti. Nejprve je třeba zjistit, jaké 
rozměry střešních oken jsou na trhu a  kam můžeme 
tato okna umístit. Je též třeba znát podlahové (užitné) 
plochy podkrovních místností. Celkovou minimální plo-
chu prosklení střešních oken přibližně odhadneme tak, 
že vydělíme výměru každé místnosti v m2 šesti. Ovšem 
v celkovém vybavení podkroví střešními okny můžeme 
jít ještě dál. Můžeme kombinovat více oken, můžeme 
umístit okna nad sebou, či použít okna atypických roz-
měrů. A ještě jeden tip: součet šířky všech oken se má 
rovnat alespoň 55% délky místnosti.

Střešní okna též umisťujeme tak, že  zcela eliminuje-
me jakékoli tmavé kouty v  podkroví. Myslíme však 
též na  rozmístění nábytku a  snadný přístup ke  střeš-
ním oknům (ten oceníme při každodenním ovládá-
ní, ale  i  mytí). Se snadným přístupem souvisí výška, 
ve  které bude okno umístěno. Horní hrana střešních 
oken je nejčastěji vysoko okolo dvou metrů nad pod-
lahou, přičemž volíme okna s ovládací kličkou ve spod-
ní části. Co se týká zasklení, nabízí se izolační dvojsklo 
a  trojsklo (lépe izoluje teplo, ale  také hluk, proto je 
ideální do  hlučné ulice). Na druhou stranu však izo-
lačním trojsklem snížíme přirozený prostup tepla.  

Konstrukce střešních oken je nejčastěji dřevěná (až 
80%), méně často z plastu. Dřevo dobře dýchá,  nabí-
zí výborné tepelně izolační vlastnosti okenního rámu 
i okenních křídel a zároveň nízkou tepelnou roztažnost 
v důsledku zahřátí slunečními paprsky. Dřevěná střešní 
okna ale nejsou ideální do prostor s relativně vyšší vlh-
kostí (např. koupelny). V takovém případě raději volíme 
okna plastová nebo dřevěná, která jsou bezúdržbová, 
čili chráněná 3 až 5 mm silnou vrstvou polyuretanu.

Střešní okna nabízejí standardně horní nebo spodní 
ovládání s madlem, které má v sobě integrovaný venti-
lační systém. Okno větrá, i když je zavřené a navíc může 
mít vestavěný filtr proti prachu a hmyzu. V každém pří-
padě se různé typy střešních oken liší tepelnou izolací 
a  těsněním mezi okenním křídlem a  rámem. Některá 
okna též mají bezpečné lepené sklo, samočisticí vrstvu, 

nebo vrstvu proti rosení venkovního skla, ale  i  pano-
ramatický výhled, dvojí možnost ovládání a podobně. 
Střešní okna lze také dálkově ovládat, přičemž ovladač 
může kromě okna regulovat i  jeho stínění (čili ovládá 
roletu či  žaluzii). Velmi praktická jsou okna se senzo-
rem deště, která se při dešti sama zavřou. 

Co se týká stínění, jsou pro střešní okna ideální předo-
kenní lamelové rolety, které kompletně zatemní interiér 
a zároveň jej chrání před nadměrnými slunečními zisky. 
V zimě naopak snižují energetické ztráty. Nabízené jsou 
také multifunkční roletky, které odcloní přímé sluneční 
paprsky, pustí však dovnitř rozptýlené denní světlo.

Moderní materiály a neustále se měnící technologie ve 
stavebnictví umožňují stavět budovy s plochými stře-
chami. V tomto typu architektury se často stává, že 
uvnitř budovy existují místnosti, ve kterých nelze použít 
standardní fasádní okna. Pro komfortní pocit by v kaž-
dé místnosti měl být zdroj přirozeého světla. V těchto 
případech je ideálním řešením montáž speciálně kon-
struovaných oken do plochých střech.
Okna do plochých střech jsou dostupná s kupolí nebo bez 
kupole. Konstrukce okna s kupolí je složená z polykarbo-
nátové kupole a zasklení. Okno bez kupole je vybaveno 
inovativním zasklením s velmi dobrými termoizolačními 
parametry a moderním designem. A jaké jsou přínosy 
oken do plochých střech? Mohou být opatřeny elektric-
kým ovládáním oken, kdy je motorová jednotka umístě-
na obvykle v křídle, což zlepšuje ovládání oken, zvyšuje 
bezporuchovost jednotky a tím také její životnost. Tato 
okna jsou vybavena dešťovým čidlem, které automatic-
ky spouští funkci zavření okna, pokud by začalo pršet. 
Okna do plochých střech s kupolí zaručují díky své kon-
strukci velmi dobré termoizolační vlastnosti.

I vzhled je důležitý
Okna do značné míry ovlivňují estetické působení celé-
ho domu tvarem a barvou rámů a křídel. Dřevo v tomto 
směru poskytuje neomezené tvarové možnosti (záleží 
jen na technologickém vybavení příslušného výrobce). 
Tvarové možnosti plastových a hliníkových profilů jsou 
už omezenější. Zejména v  případě renovací architek-
tonicky hodnotnějších staveb by neměla vítězit pouze 
cena. Dřevěná okna nabízejí možnost profilování oken-
ních mřížek i ozdobné „klapačky“.
Nemálo objektů, jež mají svou historii a duši, zohyzdila 
necitlivě vsazená levná plastová okna.

Výsledný dojem umocňuje barva povrchu. Barevná 
okna působí originálním a svěžím dojmem.
Dřevěná okna nabízejí využití přirozené krásy a struk-
tury dřeva. Bezbarvé laky a zvláště pak lazury, kresbu 
dřeva ještě zvýrazní. Lze přitom použít jakýkoli odstín 
pro ztmavení dřeva nebo širokou škálu barev krycích 
— barevných odstínů stupnice RAL, což představuje asi 
400 možností.
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U plastových oken je možné vybírat i  z probarvených 
plastů. Tato okna však nelze doporučit vzhledem 
k  špatným fyzikálním vlastnostem (tepelná vodivost, 
roztažnost vlivem tepla) probarvených okenních rámů. 

Měníme dveře
Vedle oken měníme po určité době i dveře. Velmi žáda-
né jsou v současné době skleněné dveře, které v jaké-
koliv podobě do interiéru přináší design. Jsou stylové, 
vysoce odolné, prosvětlují interiér a skvěle vypadají. 
Obzvláště celoskleněné posuvné dveře jsou moderním 
a krásným prvkem v interiéru. Nejběžněji používané 
sklo je samozřejmě čiré nebo matné, známé pod názvy 
matelux, satinato či pískované. Tyto označení ale zna-
menají tři různé druhy úpravy skla pro dosažení ono-
ho matného vzhledu. Pro skleněné dveře ale existuje 
mnoho dalších velice pěkných druhů skla. Jsou to na-
příklad planibel Bronz, Grey, modrý či zelený. Pro zcela 
originální vzhled je možné sklo potisknout. Sklo může 
fungovat jako materiál transparentní, transculentní, 
nebo i zcela neprůhledný, záleží na tom jakou variantu 
či povrchovou úpravu si zvolíte.

A jaké další dveře lze vybrat? V ložnici nebo pracovně 
chcete klid, v  koupelně potřebujete dveře odolávající 
vodě a vlhku, v dětském pokoji jistě oceníte takový pře-
děl místností, který vydrží hrátky vašich ratolestí.  Po-
dle svých požadavků vybírejte i dveře – speciální, tedy 
například zvukově izolační, s klimatickou úpravou, více 
mechanicky odolné, případně i  protipožární. Pokud 
máte doma dost místa, zůstane u dveří otočných, kdo 
naopak s prostorem bojuje, vsadí na dveře posuvné (ať 
už do zdi, tedy do stavebního pouzdra, či po stěně). 
Používají se i dveře lamelové neboli harmonikové, otoč-
ně kyvné či kyvné – „lítačky“. Způsoby otevírání rovněž 
můžete kombinovat.

Typem povrchu volíte i  jeho odolnost. Nejpevnější ře-
šení představují lamináty, rozlišují se střednětlaké CPL 
a ještě dokonalejší vysokotlaké HPL (v interiéru se HPL 
běžně nepoužívají). Ovšem na trhu najdete například 
i povrchy 3D, které na dotek připomínají strukturu dře-
va a jde o CPL laminát.

Aby vchodové dveře plnily všechny funkce, při výběru 
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se zaměříme hlavně na materiál, vlastnosti, rozměry, 
bezpečnostní prvky, design a instalaci. Cena dveří závi-
sí na materiálu (plast, hliník, masiv), profilu, výplni (ce-
loprosklené, částečně prosklené, s plnou dveřní výplní, 
s různou orientací příček, normální nebo bezpečnostní 
sklo).  Pak také na rozměrech, typu kování a  zámku, 
vložce, pantech, povrchové úpravě a dalším příslušenství 
(mj. elektro otevírač dveří, zámky na číselné kódy, otisky 
prstů).Podle kombinace vlastností těchto parametrů lze 
vyrobit dveře za 16 000 Kč, ale také za 45 000 Kč.

Stále žádané dřevo 
Dveře z  přírodního materiálu dobře vypadají, zaručují 
dlouhou životnost a bezproblémovou funkčnost. Vyrá-
bějí se standardně  z hranolů o tloušťce cca 68 cm, ale 
není problém vyrobit i masivnější dveře s  tloušťkou 68 
mm. Výhodou dřevěných dveří je možnost výběru z bo-
haté palety barev. Dveře mohou mít lazuru s viditelnou 
strukturou dřeva, nebo mít některý z barevných odstínů. 
Vzhled dveří má být podle architektů maximálně jed-
noduchý, aby nechal vyznít materiál nebo detaily. I díky 
výběru dřevin pro podlahové krytiny a nábytek je nyní 

v kurzu exkluzivně vyhlížející ořech v tmavším odstínu. 
Opět je populární také dub, smrk, borovice a modřín, za-
jímavý je také jasan a pro náročnější uživatele exotické 
dřeviny mahagon a meranti. Dřevo se ponechává v pů-
vodní podobě s nahodilou skladbou takzvané sesazenky. 
Jedinečná a neopakovatelná kresba tak činí z každého 
kusu originál. „natur“ vzhledu se dosahuje speciálními 
odolnými laky, které činí povrch příjemným na omak 
a zároveň mu zachovají původní dezén.

MDF, ocel nebo plast? 
Pod označením MDF se skrývají dveře z dřevovláknitých 
desek. Desky jsou kompaktní, mají hladký povrch, níz-
kou hmotnost a výbornou další opracovatelnost. Tyto 
desky se využívají jako nosné a  lze na ně nanášet la-
mináty, oboustrannou hliníkovou fólii a přírodní dýhy. 
Výplň dveří tvoří vysokotlaká pěna, povrchovou úpravu 
představuje vodou ředitelný nátěr. Ocelové vchodové 
dveře jsou vyráběny z vysoce kvalitního plechu unikátní 
technologií. Jejich charakteristickou vlastností je ele-
gantní vzhled a dlouhá životnost. Ocelové dveře jsou 
odolné vůči povětrnostním podmínkám, takže se ne-
deformují a  nedochází k  prověšení jejich křídel. Také 
hliník je vhodným řešením pro rodinné i bytové domy. 
Hliníkové dveře jsou odolné a mají vynikající vlastnosti. 
Jejich pořizovací cena je o něco vyšší a setkat se s nimi 
můžeme zejména u novostaveb. Vyrábějí se také vcho-
dové dveře dřevohliníkové, což znamená, že je rám 
dveří skrytý za fasádou, celé křídlo je z venkovní strany 
hliníkové a z vnitřní strany z přírodního materiálu. Plas-
tové dveře jsou oblíbené pro svou stabilitu, odolnost 
a dlouhou životnost. Jsou k sehnání v široké paletě ba-
rev, takže se dají bez problémů sladit s domem a jeho 
okolím. Barevná úprava se provádí pomocí moderních 
technologií, a  tak dnes již plastové dveře odolávají 
i prudkému slunečnímu záření. 

Oheň zůstane za dveřmi
Vchodové dveře do bytu by měly splňovat potřebné tří-
dy požární odolnosti, které jsou rozděleny do několika 
kategorií, ale nejběžněji používané jsou dvě. Úroveň 
kategorie určuje doba, po kterou zůstanou plameny 
izolované za dveřmi a dveře je nepustí do chráněného 
nezasaženého prostoru. Jde o odolnost v délce:

30 minut, pak mají označení EI230 – EW30 
45 minut, pak mají označení EI245 – EW45 

Oba typy dveří mohou být jak pro dveře jednokřídlé, 
tak i pro dvoukřídlé, jak pro plné, tak i prosklené. Proti-
požární dveře mohou splňovat i kouřotěsnost čili odol-
nost proti průniku studeného a teplého kouře. Podmín-
kou pro použití dveří kouřotěsných je použití těsněné 
zárubně nebo speciální kovové zárubně s  těsněním, 
které u klasické kovové zárubně nebývá automaticky. 
Na rozdíl od standardních požárně odolných dveří mají 
ty s  kouřotěsnou úpravou zabudovaný vysouvací me-
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chanický práh, který zajistí úplné utěsnění průchozího 
otvoru proti vniknutí kouře.

Důležité kování 
Jak znemožnit násilné vniknutí do domu vchodovými 
dveřmi? Bezpečnostním kováním, na kterém navíc trva-
jí pojišťovny při sjednávaní smlouvy. Vchodové kování 
je vyvinuté jinak než klasické interiérové, a to jak vzhle-
dem, tak odolností.  K bezpečnostním prvkům patří na-
příklad to, že šroubky má klika pouze z vnitřní strany 
dveří, aby ji nebylo možné odmontovat zvenku. Ačkoliv 
se většinou využívá spíše štítového stylu, na trhu jsou 
ale i rozetová provedení tohoto kování. Pro vyšší bez-
pečnost se používají vícebodové zámky a panty s čepy 
odolnými proti vysazení. 

Klasickým zámkům už odzvonilo. Nové typy kování jsou 
vybaveny např. magnetickou střelkou, která je schova-
ná ve dveřích a automaticky se vysouvá při jejich zavře-
ní. Takový systém je velmi výhodný do prostor, kde se 
předpokládá časté otevírání a zavírání dveří. Magnetic-
ká střelka šetří vaše kování a prodlužuje mu životnost. 
Rádi boucháte dveřmi? Magnetická střelka je přesně 
pro vás. A nebo také takzvané automatické samozaví-
rače, které přispívají nejen k zabezpečení objektu, ale 
také k pohodlí procházejících osob.

Staré zárubně už nemusí být tak rovné jako kdysi, proto 
se spíše volí nové, případně lze staré zárubně nově ob-
ložit. Kromě těch vystupujících ze zdi si můžete pořídit 
i zárubně, jež se dveřmi z jedné strany lícují, ovšem dá 
se slícovat i dveřní křídlo, zárubeň a stěna. Jindy se zase 
povrchově upraví tak, že vůbec nejsou vidět. U posuv-
ných i otočných dveří se instalují do stěny nebo sádro-
kartonové příčky, čili jsou skryté. A pak existují skuteč-
né výjimky, kdy se dveře obejdou bez zárubní.

Dveře v interiéru
Interiérové dveře můžete vybírat hned podle několika 
kritérií. Pokud pomineme dekor a design dveří, rozlišují 
se především podle způsobu zavírání nebo počtu křídel. 
Volit můžete také ze dveří prosklených nebo plných. 
Klasikou jsou otočné dveře, které se otevírají jedním 
směrem. Dělí se na pravé nebo levé. Právě směr oteví-
rání je třeba při plánování dveří a interiéru zohlednit. 
Otočné dveře mohou být vyrobené z  různých materi-
álů, které se liší kvalitou i  cenou. Vyrábí se ze dřeva, 
laminátu nebo dýhy. Vybavené mohou být klasickou 
klikou nebo méně častou koulí. K dalšímu příslušenství 
patří panty a závěsy dveří.

Posuvné dveře se objevují především v  moderních in-
teriérech a  všude tam, kde je potřeba šetřit místem. 
Na rozdíl od otočných dveří se otevírají pomocí ložis-
kového pojezdu a křídlo dveří se zasouvá do pouzdra 
nebo stěny. Také posuvné dveře lze vyhotovit z různých 

materiálů, oblíbené je dřevo, dýha nebo mléčné sklo. 
Jelikož se dveře pohybují v garnýži podél zdi, pro jejich 
otevření postačí prostor na jedné straně. Pro porovnání 
s otočnými dveřmi posuvné dveře tak šetří místo, což 
oceníte především v  malém prostoru místnosti. Svým 
zpracováním a moderním vzhledem jsou posuvné dveře 
na zeď velice oblíbené pro svoji nápaditost a designový 
důvtip. Největší výhodou posuvných dveří na zeď a jeho 
systému je velice snadná instalace, neboť nevyžaduje 
žádné speciální stavební úpravy stavebního otvoru. Po-
suvný systém pro posuvné dveře na zeď, je oboustraně 
použitelný pro otevírání na levou i pravou stranu.

Shrnovací dveře šetří nejen prostor. Na rozdíl od dveří 
posuvných, shrnovací dveře lze použít jako alternativu 
do stávajících zárubní. Výměna tak může být otázkou 
jednoho dne, aniž by bylo nutné provádět náročné sta-
vební úpravy. Oproti jiným řešením potěší i cena.  Mate-
riály jsou přitom dnes dostatečně odolné na to, aby při 
rozumném zacházení vydržely roky jako nové. Dveře 
vybavené magnetickým zámkem (případně klikou) drží 
zavřené dostatečně dobře na to, aby vytvořily požado-
vané soukromí. Mezi ideální adepty na shrnovací dveře 
se nabízí kuchyně a obývací pokoje panelových domů 
a menších bytů.

Plastové shrnovací dveře  jsou lehké a  lehce ovlada-
telné, po shrnutí se nevracejí do prostoru. Tento typ 
shrnovacích dveří je nejoblíbenější. Vyrábějí se z  kva-
litního plastu, mají dlouhou životnost a  vyžadují jen 
minimální údržbu. Po dlouhou dobu si zachovávají 
nový vzhled. Jsou určeny pro použití jak v domácnos-
tech tak komerčních prostorech. Hodí se i  do vlhčího 
prostředí, není tedy problém je použít do koupelny.  

Koženkové shrnovací dveře: jednotlivé lamely dve-
ří jsou potaženy koženkou s  textilním podšitím. Ko-
ženka je k dostání v mnoha různých odstínech. Tento 
typ shrnovacích dveří se vyznačuje především tichým 
chodem a  dobrou zvukovou i  tepelnou izolací. Pozor 
dejte na sílu koženky, při použití silnějšího materiálu 
může u  dveří vznikat paměťový efekt, který způso-
buje mírné samovolné zavírání. Koženkové shrnovací 
dveře se nehodí do venkovního a  vlhkého prostředí.  

Dřevěné shrnovací dveře –  nejčastěji se používá smr-
kové dřevo mořené do různých odstínů, ale k dostání 
jsou i dveře z  jasanu, borovice, modřínu a dubu. Mo-
hou být lakované, nelakované či mořené. Levnější verzí 
jsou pak shrnovací dveře v provedení imitace dřeva. Po-
vrch může tvořit přírodní dýha či CPL laminát. Dřevěné 
shrnovací dveře mohou být ozdobou domácností i ko-
merčních prostor. 

Text: Eva Houserová, 
foto: Shutterstock.com
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Jako stavební materiál se stále více využívají pří-
rodní zdroje z důvodu ochrany životního pro-
středí. A také se více hledí na energetické úspory.

TRENDY VE STAVEBNÍCH 
MATERIÁLECH
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Při výběru je třeba vyhodnotit mnoho parametrů jed-
notlivých stavebních systémů a  materiálů na základě 
požadavků kladených na nosnou konstrukci a  funkci 
objektu. Kromě nosnosti (pevnosti) patří mezi důležité 
parametry pro rozhodování rychlost a  jednoduchost 
výstavby,  tepelné vlastnosti s ohledem na energetické 
úspory, odolnost proti požáru a  samozřejmě v  nepo-
slední řadě je rozhodující i cena. 

Tradiční a nová cihla
Takzvaná cihla pálená patří nejen ke stálicím naší sta-
vební scény, ale bezesporu je také stále nejoblíbenějším 
materiálem. Léty ověřená a spolehlivá, je využívána ke 
stavbě nosných stěn i nenosných příček a patří do ucele-
ného souboru prvků například spolu s nosnými překlady, 
stropními konstrukcemi a podobně.
Ovšem zdění z tradičních cihel je oproti dalším typům 
náročnější na čas, spojovací materiál i provedení. A pro-
to, i pro své nedostatečné tepelně izolační vlastnosti, 
se dnes již k výstavbě obvodových zdí cihly téměř ne-
používají a  nahrazují je takzvané cihelné bloky. Své 
místo však mají klasické cihly stále při rekonstrukcích, 
opravách komínů a při stavbě plotů či pilířů jako lícové 
zdivo.
Díky novým typům cihel klesá časová i pracovní nároč-
nost zdění. Mají také lepší tepelně izolační vlastnosti. Na 
trhu jsou cihly děrované, nosné, broušené, obvodové, 
příčkovky, lícovky, komínovky a  podobně. Strukturou 
cihelně-dutinových bloků je mřížka se svislými keramic-
kými žebry a dutinami, výsledný produkt je lehčí, neza-
těžuje proto tolik základy či spodní stavbu, má dobré 
izolační i  akustické vlastnosti, lépe reaguje na změny 
vlhkosti. Možnou nevýhodou je křehkost.
Další předností nových cihel je možnost přesného zdě-
ní, pro tento účel jsou bloky z  boku opatřeny perem 
a drážkou. Mezi kusové zdivo patří dále v  tomto sys-
tému speciální prvky pro ostění oken, rohy obvodo-
vých stěn, keramobetonové stropní nosníky, keramické 
stropní vložky a podobně.

Betonové variace
Dalším stavebním materiálem s  odkazem na prověře-
nou tradici je beton. Dnes však už existuje mnoho druhů 
se specifickými vlastnostmi a  ke konkrétnímu účelu.  
Základním stavebním betonovým prvkem je panel, který 
je využíván nejen pro stavbu obytných vícepodlažních, 
ale i rodinných domů. Další možností je i zdění do tak-
zvaného ztraceného bednění, tedy využití technologie 
určené primárně pro realizaci základů.
Betonové tvarovky pro ztracené bednění najdou však 
své uplatnění i při stavbě zahradních zídek, plotů a dal-
ších architektonických prvků. Duté tvárnice mohou být 
z betonu, pěnového polystyrenu nebo štěpkocementu, 
spojují se nasucho a poté se vylévají betonem. Pro vyšší 
pevnost výsledného produktu je možné vložit dovnitř 
ocelové dráty. Systém lze i zateplit.
Polystyrenové tvárnice pro ztracené bednění lze tedy 

s výhodou využít nejen ke stavbě základů, ale také níz-
koenergetických či pasivních domů, bazénů, průmyslo-
vých objektů a podobně. Výstavba je relativně snadná 
díky mechanickému zámkovému systému, jednodušší 
jsou i  rozvody sítí, systém opět obsahuje ucelený sor-
timent prvků pro stavbu, včetně zateplení střechy.  
Na povrch tvarovek lze nanést běžné omítky.

Pórobeton aneb vzduch jako izolant
Pórobeton je přírodní materiál z vody, křemičitého písku 
a cementu nebo vápence, případně směsi obojího. Opět 
jde o komplexní systém lehkých porézních tvárnic pro 
hrubou stavbu. Výhodou je malá objemová hmotnost 
a konstrukční pevnost, tyto stavební hmoty proto mají 
vliv na snížení hmotnosti staveb, potažmo stavebních 
nákladů.
Hlavní úspory vyplývají z měřené spotřeby stavebních 
hmot. Materiál je vylehčen vzduchem, přirozeným 
přírodním izolantem, takže  vyhovuje tak i  paramet-
rům pasivních staveb. Tvárnice pro přesné zdění jsou 
hladké, nebo mají na bocích pero a drážku pro suchý 
zámek. Mají nižší nasákavost než keramické tvárnice 
a  díky svému zásaditému složení mimo jiné zamezují 
vzniku plísní. Snadno se opracovávají, a to nejen z hle-
diska rozměrů, ale také průchodů pro rozvody v domě, 
aniž by došlo ke zhoršení tepelněizolačních parametrů či 
vzniku tepelných mostů.
NATUR-BLOCK je stavební systém vhodný pro stavbu 
rodinných a bytových domů. Jde o systém ztraceného 
bednění ze štěpkocementových tvárnic s tepelnou izo-
lací, které jsou plněné betonovou směsí. Dřevo tvoří 85 
% hmotnosti a zbytek tvoří cement, který zajišťuje pev-
nost a omezuje nasákavost. Se systémem stavíte rychle, 
levně, téměř bez odpadu a s běžnými znalostmi svépo-
mocných stavebních prací a postupů. Pro svou porézní 
strukturu materiál umožňuje bezproblémovou výměnu 
vlhkosti, akumuluje teplo a přesto je propustný, stav-
ba dýchá a má díky svému betonovému jádru i skvělou 
zvukovou izolaci. 

Sendvičové konstrukce
Pod tímto pojmem se skrývají kompletní stavební sys-
témy. Nosná (skeletová) konstrukce domu je vyrobena 
z masivních dřevěných hranolů nebo kulatin. Tato kon-
strukce je vyplněna tepelnou a akustickou izolací, poté 
pokryta pláštěm. Na výplně obkladů se používají různé 
materiály: štěpkocementové desky, betonové sendvičo-
vé tvárnice, vibrolisované betonové tvarovky nebo ke-
razitbetonové tvárnice. Štěpkocementové desky dobře 
tepelně izolují a mají dobré zvukově izolační vlastnosti. 
Betonové tvárnice se ukládají vedle sebe, až vznikne 
stěna, která se posléze vybetonuje. Beton zajišťuje pev-
nost, stabilitu stěny a dostatečnou tepelnou akumulaci 
konstrukce. Sendvičové stavby se od ostatních zděných 
domů liší pouze v menší síle stěn. Nevýhodou této stav-
by je doprava velkých stavebních dílů a nutnost těžké 
techniky na staveništi (jeřáb). Tyto typy domů se větši-



Proč hotovou garáž TEGA?
Hotové garáže TEGA jsou vyráběny na zá-
kladě více než dvacetiletých zkušeností. 
Jsou vyrobeny z  lehčeného betonu (Lia-
porbetonu), a proto mají lepší tepelné vlast-
nosti a díky nižší hmotnosti jsou i náklady 
na základy a jeřáb menší.

Jaké potřebuji základy?
Základy postavíte podle dodaného projek-
tu. Nejčastěji se jedná o základové patky 
s  trámky nebo základové pasy. Díky sa-
monosné podlaze není potřeba základová 
deska.

Může být garáž TEGA součástí domu?
Ano díky deseticentimetrové stěně je mož-
né vyztužit garáž tak aby bylo možno nad 
garáž vystavět patro nebo terasu.

Jak je bezpečná garáž TEGA?
Robustní konstrukce spolu s kvalitními vraty 
poskytuje rozumnou míru bezpečí pro Váš 
vůz. Vše je možné doplnit zabezpečovacím 
zařízení od renomovaných fi rem.

Jak dlouho se staví garáž TEGA?
Vše začíná základovými pasy nebo patka-
mi se základovými trámky. Vlastní montáž 

na hotovou základovou konstrukci je zále-
žitostí jedné či dvou hodin.

Potřebuji garáž stejné barvy, jako 
dům. Je to možné?
Garáž je možno přizpůsobit potřebám zá-
kazníka.

Vejde se mi do garáže TEGA i SUV?
Ano garáže TEGA se vyrábí v mnoha va-
riantách. Například TEGA řady 5 má šířku 
3,5 m, délku 7 m a  výšku 2,75 m. Další 
možnosti nabízejí dvougaráže a  velko-
prostorové garáže.

Sedm odpovědí na otázky o hotových 
garážích TEGA, které musíte znát...

GLASIERT s.r.o. výrobní divize Prefa, Hradební 62/2 Cheb 350 02 tel: + 420 355 335 145 mail info@glasiert.cz

kontaktní osoby: Praha: mgr. Tomáš Zuckermann, +420 602 133 875
Cheb: ing. Martin Kubička, +420 608 244 321

glasiert.indd   1 18.5.2018   16:10:47
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nou nestaví svépomocí a s tím souvisí i nižší nabídka.

Dům jako stavebnice
Také jste si jako malí hráli s legem a rostly vám pod ru-
kama koupelny, obýváky či ložnice jen použitím něko-
lika málo speciálních dílků? Tak pokud se vám to líbilo, 
stejnou stavebnici vám mohou dovézt na váš pozemek. 
Garáž do několika hodin, dům do několika dnů, připa-
dá vám to jako z říše snů? Koupelny se přivezou se „za-
balené v celofánu“, ve stěnách už mají všechny insta-
lace, interiéry jsou opatřeny finálními povrchy včetně 
obkladů, jsou v nich zabudována umyvadla, sprchové 
kouty a vany. Na podobném principu je možno připra-
vit i dům, který se na parcele sestaví z několika segmen-
tů. Hrubá stavba domu z modulového konstrukčního 
systému může mít interiéry se stěnami z  pohledové-
ho betonu a hladkými podlahami beze spár. V nosné 
konstrukci, kterou tvoří 10 cm silné svislé i vodorovné 
stěny z armovaného liaporbetonu, jsou už ve výrobně 
provedeny elektroinstalace, rozvody vody a podlahové 
vytápění. Dům je zateplen minerální vlnou a může být 
třeba opatřen fasádou z modřínu. Pokud nemá klient 
rád betonové povrchy, stěny si vymaluje, nebo opatří 
povlakovými krytinami. Velmi důležité je i to, že použitá 

technologie – liaporbeton má ve srovnání s prostým 
betonem vynikající tepelně izolační vlastnosti. Autory 
stavebnice jsou Peter Lacko a Filip Tittelbach, kteří vy-
mysleli základní princip rostoucího domu, kde si každý 
najde variantu, která je pro něj zajímavá a který je zá-
roveň finančně velmi dostupný.

Omítka je kabát domu
A protože kabát není jen na parádu, také omítka musí, 
kromě estetické funkce, splňovat také další – ochranu 
zděné konstrukce nebo zateplovací vrstvy na dřevo-
stavbě, zakončení tepelné a zvukové izolace. Nejčastěj-
ším řešením u nás  je nahazovaná omítka. Suchá směs 
pojiva, plniva a vlastnosti zlepšujících přísad se rozmí-
chává vodou. Podle převahy použitých pojiv se omítky 
rozdělují na vápenné, cementové, sádrové, vápeno-
-cementové a  vápeno-sádrové. Plniva – písky, kamen-
né drti, moučky, zlehčující perlitové kamenivo a  další 
– dodávají omítce charakteristickou zrnitost, chcete-li 
hrubost či jemnost. Přídavné látky zlepšují například 
odpuzování vody, zvukovou izolaci, mrazuvdornost,  
samočisticí schopnost fasády a podobně. 

Tepelně izolační omítkové směsi mohou tvořit jádro 
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omítky, které může být naneseno v několika vrstvách, 
nejméně 4 cm silné. Takovou omítku je pak třeba chrá-
nit před poškozením zakončením fasádním nástřikem 
nebo vrstvou z jemné malty či směsi pro tenké omítky. 
Speciální omítky se používají tam, kde je problém s nad-
měrnou vlhkostí pronikající do konstrukce.

Boj s vlhkostí je v dnešní době bitvou, kterou svádí kaž-
dý majitel starší nemovitosti. Pokud se jedná ještě třeba 
o památkově chráněný objekt, je to tím složitější… Mgr. 
Lukáš Pečenka, DiS., poradce pro sanace zdiva a kame-
ne, hydroizolace říká: „Nejtypičtějším zástupcem zavlh-
lých problémových konstrukcí jsou sokly, začněme tedy 
u nich...Ve většině případů pomohou speciální maltové 
směsi. Mohou být trasové, hydrofilní nebo sanační a je-
jich kombinací se vlhkostní problém buď odstraní úpl-
ně,  nebo se zvolí taková technologie, která s vlhkostí 
umí žít. Kromě speciálních maltových směsí je řešením, 
pokud je realizovatelné, použití konstrukčních úprav 
v podobě provětrávacích kanálů nebo mezer. 
Vlhkostní průzkum zjišťuje, do jaké výšky vlhkost sahá. 
To ovlivňuje spodní voda, srážková voda i vnitřní voda 
(např. pětičlenná rodina vydýchá za noc 2,5 litru vody). 
Na základě průzkumu pak dokážeme specifikovat, jestli 

problém způsobuje rosný bod, nebo je to vzlínající vlh-
kost či důsledek nějaké poruchy. Na vlhkostní průzkum 
bezprostředně navazuje průzkum solí. Když známe 
procento zavlhčení a procento zasolení, pak dokážeme 
navrhnout vhodnou technologii.
Než dojde k omítání sanovaného zdiva, je nejprve za-
bráněno vzlínání. Soli by se tak už neměly do konstrukce 
dostávat a neměly by nic trhat... Pokud se zabráníme 
vzlínání konstrukčně, např. provětrávanými kanály, tak 
nejde o 100% řešení, ale jen o snížení procenta vlhkosti. 
Obvykle se pak vlhkost nedostává do krajních zón 
omítkové konstrukce, ale uvnitř zdiva pořád je. Tudíž 
i nadále dochází k transportu solí. Pak musíme počítat 
s tím, že v určitých časech, třeba při jarním tání nebo při 
přívalových deštích, dojde k navýšení procenta vlhkosti 
ve zdivu a krystaly mohou opět proniknout až do líce 
zdiva. Potom mohou omítkovinu znovu trhat.
Můžeme taky zamezit vzlínání úplně, a  to např. che-
mickými injektážemi, podřezáváním, elektroosmózami 
apod. Pak soli, které ve zdivu po vysušení zůstanou, jsou 
spící a nijak se neprojevují, protože nemají s čím reago-
vat. Ovšem velká část solí může být takzvaně hydrofil-
ní, což znamená, že samovolně přijímají vlhkost. Proto 
se v  těchto případech musí uzavřít líc zdiva, aby tudy 
nepřijímaly zbytkovou vlhkost, nemohly žít ze sebe sa-
mých (podobně jako plísně) a pronikat zpátky do fasá-
dy. Řešením jsou těsnící šlemy anebo hydrofilní malty.
Hydrofilní malty jsou založeny na jednoduchém princi-
pu, a to že mají relativně vysokou pevnost a vysoký ob-
sah pórů. Velký rozdíl mezi hydrofilní a sanační maltou 
je v tom, že sanační omítka má jen tzv. maxipóry, kdež-
to hydrofilní malty mají vyváženou rovnováhu mezi 
makropóry a  mikropóry. Sanační omítky fungují tak, 
že vlhkost doputuje do póru, kde dojde ke krystalizaci 
soli a odpařuje se jenom voda (vodní pára). U hydrofilní 
malty je cesta vlhkosti ven difúzní, takže současně s ní 
se ven dostává i sůl.“

Na konečnou úpravu nahazované omítky se nejčastěji 
používají fasádní nátěry silikonové, silikátové nebo 
akrylátové. Jaký zvolit, záleží na podkladu, na který je 
aplikován a na tom, co od něj žádáme. Speciální nátěry 
mohou být protiplísňové, ale mohou mít i složení, které 
neumožňuje sprejovým barvám proniknout do omítky, 
takže je možné je z fasády umýt. A opět jsou tu nátěry 
odpuzující vodu, se samočistící schopností, mrazu lépe 
odolávající i takové, které mají dlouhý život v prostředí, 
kde je v ovzduší často přítomno vyšší množství zplodin. 
Barevná škála fasádních nátěrů je více méně nekoneč-
ná. Při výběru barvy bychom měli ale vždy zohledňovat 
okolní prostředí, výrazné barvy umístěné třeba do tra-
diční české vesnice působí jako pěst na oko.

Pěnové materiály – polystyrén, 
polyuretan, pěnové sklo
Aby nám z domu neunikalo teplo, musí být dobře zaizo-
lován. Tepelnou izolaci zpravidla rozdělujeme do třech 
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kategorií. Nejčastěji se využívají pěnové materiály, dru-
hou kategorií jsou vláknité materiály a v minulosti se 
nejčastěji využívaly rostlinné. Nejčastěji používaným 
druhem izolace je pěnový polystyrén. Má příznivou 
cenu a díky nízké hmotnosti a zpracovatelnosti je s ním 
práce jednoduchá. Jeho rizikem je menší odolnost proti 
vlhkosti a tlaku. O 25 % lepšími izolačními vlastnostmi 
se vyznačuje tzv. šedý polystyrén, který je dražší. Práce 
s ním je náročnější, musí se instalovat ve stínu, aby vli-
vem tepelné roztažitelnosti nedošlo k popraskání fasá-
dy. Na místa, která jsou pravidelně v kontaktu s vodou, 
je ideální extrudovaný polystyrén. Díky uzavřeným pó-
rům nehrozí nasáknutí vodou. Má dlouhou životnost 
a velmi dobře odolává tlaku.
Na seznam pěnových izolačních materiálů patří též 
pěnový polyuretan s  velmi dobrými tepelně izolační-
mi vlastnostmi. Je odolný proti nízkým i vysokým tep-
lotám. K dostání je buď v podobě pěny anebo tuhých 
desek. Druhy pěnové izolace uzavírá pěnové sklo, které 
má ekologický původ. Vyrábí se napěňováním recyklo-
vaného skla, díky čemuž se vyznačuje špičkovými těs-
nícími vlastnostmi. Pěnové sklo je parotěsné, nehořla-
vé, voděvzdorné a má vysokou tlakovou únosnost. Je 
proto využitelné při izolaci základů, plochých střech, 
podlah, ale i občanských staveb či obchodních domů. 
Jeho častému využívání brání zejména jeho vyšší ceno-
vá dostupnost.

Vláknité materiály 
Do této kategorie spadá skleněná vlna, minerální vlna 
i dřevovláknitá izolace. Skleněná vlna se získává tave-
ním keramik, ke kterým se přidávají směsi. Je paropro-
pustná, což zabezpečí, že se vlhkost ze stěn domu může 
odpařovat. Využívá se na zateplení fasád či střech. Není 

vhodná do vlhkých míst, protože má vysokou savost. 
Nevýhodou skleněné vlny je i potřeba ochrany při ma-
nipulaci, protože její vlákna můžou způsobit poranění 
kůže.
Podobnými vlastnostmi se vyznačuje i  minerální vlna, 
která se však vyrábí z čediče. Jejím pozitivem je malá te-
pelná roztažnost, a tedy změny teploty nezpůsobí po-
praskání fasády domu. Dřevovláknité desky patří mezi 
oblíbené izolační materiály, a  to zejména díky svému 
ekologickému původu. Skládají se z  jemných vláken 
dřeva, vodoodpudivých látek a  pryskyřice. Propouští 
vodní páru, dobře izolují zvuk a jsou vhodné i na izolaci 
dřevostaveb.

Rostlinné materiály 
Rostlinné izolační desky se vyrábí z  vláken konopí.  
Vyznačují se dobrými tepelně izolačními vlastnostmi. 
Mají pevnou a  odolnou strukturu, odolávají vlhkosti 
a  nehrozí jim napadnutí škůdci či hnilobou. Pohlcují 
vlhkost a jsou paropropustné.
Mezi přírodní tepelně izolační materiály patří i celulóza, 
která se vyrábí z recyklovaného papíru. Je vhodná i do 
těžko dostupných míst, protože se aplikuje foukáním. 
Podobně jako konopí se chová jako savý papír a pohl-
cuje vlhkost. V Česku patří k oblíbeným izolačním mate-
riálům, ale je vhodná především na dřevostavby.
Ať už přemýšlíte nad rekonstrukcí nebo novou výstav-
bou, pouze dobře izolovaná stavba dokáže vytvořit 
zdravé klima v místnosti a uspořit náklady při spotře-
bě energie. Izolaci stěn můžete provést sami pomocí 
tepelně izolačního systému. Volba tepelněizolačních 
materiálů a  jejich podíl na konstrukci již dnes patří 
k  základním parametrům navrhování a  realizace sta-
veb. Zateplení se výrazným způsobem podílí nejen na 
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nižších výdajích za vytápění či chlazení objektů, ale zvy-
šuje také pobytový komfort v objektu. Důležitý je však 
nejen správný typ izolace, ale také materiál a způsob 
zateplení.

Vnější zateplení
Vnější zateplení domu objekt chrání a prodlužuje jeho 
životnost. Zvyšuje také akumulační schopnost domu 
a  přispívá k  eliminaci tepelných mostů v  konstrukci 
(okenní překlady, věnce, stropy aj.). Určitou nevýhodou 
může být rozšíření vnějšího obrysu domu a vyšší nákla-
dy. Tento systém však vyžaduje opravdu pečlivý návrh 
postupu i vlastní skladby pláště domu a současně také 
precizní provedení a dodržování technologie výrobců. 
Nevhodně použité materiály, nedostatečně nebo neod-
povídajícími prostředky připevněné prvky fasády či stře-
chy způsobí brzké problémy, které budou pro stavební-
ka znamenat omezení v užívání nemovitosti a současně 
starosti a vysoké finanční náklady na opravy.

Vnitřní zateplení
Pokud není jiná možnost (například v případě historic-
ky cenných objektů), je možné zvolit vnitřní zateplení. 
Před započetím prací je však nejprve nezbytně nutné 
provést odborné posouzení celkového technického sta-
vu domu včetně obvodových zdí. Zásadní nevýhodou 
zateplení objektu v  interiéru je nebezpečí kondenza-
ce vlhkosti ve stěnách domu a  vzniku plísní zejména 
v  oblasti tepelných mostů, neboť stěny objektu jsou 
díky odizolování od teplého vnitřního prostoru výrazně 
studenější než izolační materiál. Jako izolant je proto 
vhodné použít minerální vatu, která propouští vlhkost, 
zcela nevhodný je polystyren. 
Tepelné mosty vznikají v  konkrétních místech – na-
příklad v  napojení příček na obvodové nosné zdivo 
a v napojení stropů, je však možné je alespoň částečně 
eliminovat zateplením stropů a podlahy. S přihlédnu-
tím k  tloušťce tepelné izolace bude dozajista nepříz-
nivé i určité zmenšení prostoru interiéru.  Možností je 
několik – základní je obložení stávající stěny tepelněi-
zolačním materiálem, případně vestavba vnitřní stěny 
s  izolací v meziprostoru, v některých případech může 
mít dostatečný efekt i opatření vnitřních stěn speciální 
omítkou. Realizaci by měla provádět odborná firma.

Kontaktní zateplení
Nejrozšířenějším způsobem zateplení je zatím stále kon-
taktní tepelně izolační systém, který je pevně spojen le-
pidlem s podkladem a z důvodů statických i klimatických 
je navíc ještě ukotven hmoždinkami. Podmínkou pro 
jeho využití je suché zdivo a pevný a únosný podklad. 
Izolační materiály lze vybírat ze široké nabídky trhu, 
nově je však nezbytné respektovat podmínky revido-
vané požární normy ČSN 73 0810, platné od 1. 8. 2016, 
která již nerozlišuje budovy podle roku kolaudace, ale 
definuje čtyři pásma požární výšky. Určuje třídu reak-
ce zateplovacích systémů i  samostatných tepelněizo-

lačních materiálů na oheň pro každou výšku budovy, 
novinkou je v případě budov s výškou v rozmezí 12 až 
22,5 m instalace průběžného požárního pásu vysokého 
900 mm, a to nad soklem, nad okny včetně nejvyššího 
podlaží a v úrovni atiky, a dále umístění přesně speci-
fikovaných požárních pásů v  dalších částech budovy. 
Předností vnějšího zateplení je poměrně výhodný po-
měr výkon/cena, eliminace tepelných mostů, izolaci je 
také možné doplnit o drobné prostorové tvarové zdob-
né fasádní prvky a tím zachovat původní vnější vzhled 
domu. Povrch je možné upravit omítkou či obkladem.

Kontaktní zateplovací systémy (ETICS)
Velmi rozšířený je v současné době také vnější kontaktní 
zateplovací systém, mezinárodně označovaný zkratkou 
ETICS (external thermal insulation composite system), 
sloužící ke komplexnímu zlepšování tepelně-technic-
kých parametrů obvodových plášťů objektů. Jde o na 
stavbě uplatňovanou soustavu průmyslově zhotove-
ných a  výrobcem určených a  vybraných výrobků. Jed-
notlivé součásti jsou testovány a vybrány ne náhodně, 
ale tak, aby se vhodně doplňovaly s dalšími prvky. Vždy 
jde o produkty jednoho výrobce. Předností je komplex-
ní zateplení obálky budovy s  absencí tepelných mos-
tů. Tepelná izolace je spojena tmelem a hmoždinkami 
s původním zdivem a strukturovanou omítkou. Systém 
by neměl být aplikován svépomocí, ale vyškolenou od-
bornou firmou. Při provádění je nutno dodržovat ČSN 
73 2901:2005 Provádění vnějších tepelně izolačních 
kompozitních systémů (ETICS) a současně se řídit tech-
nologickými pravidly výrobce.
Uceleným a zdokonaleným systémem jsou také odvě-
trávané fasády. Principem je existence větrané mezery 
mezi izolantem a vnější fasádou, kterou lze vytvořit z ja-
kéhokoli obkladového materiálu včetně fotovoltaických 
panelů. Stěna je obložena deskovým tepelněizolačním 
materiálem. Základním prvkem je nosný dřevěný nebo 
kovový rošt, připevněný na zeď. Tato konstrukce nese 
vnější fasádní obklad domu. Vzduchová mezera mezi 
tepelnou izolací a obkladem je současně prostředkem 
k ochlazování budovy v horkých letních dnech a k od-
vádění vodních par z konstrukce objektu.

Zvláštními a  zatím spíše okrajovými materiály jsou  
vakuové izolační panely (označované zkratkou VIP) 
a  pěnové sklo. Výplní vakuových izolačních panelů je 
tuhá síťová struktura tvořená shluky částic oxidu kře-
mičitého. Vzduchotěsný a mechanicky tuhý obal je zá-
rukou udržení vakua uvnitř panelu a  usnadňuje také 
manipulaci. Pěnové sklo je stále ještě novinkou v oblas-
ti tepelných izolací. Je tvořeno uzavřenými bublinka-
mi, díky tomu je parotěsné a nehořlavé. S výhodou je 
využíváno k izolaci základů či spodní stavby, případně 
pochozích střech s velkým tlakovým namáháním.

Text: Eva Houserová, 
foto: Shutterstock.com
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ENERGETICKÝ ŠTÍTEK DOMU: 
JAK NA NĚJ VYZRÁT A UŠETŘIT
Plánujete stavbu nebo rekonstrukci svého domu? Pak nepochybně řešíte, jak mu 
zajistit co nejlepší energetický štítek. Lepších hodnot tzv. průkazu energetické 
náročnosti budovy (PENB) lze docílit řadou způsobů: od adekvátního zateplení 
pláště budovy, střechy i podlahy přes instalaci vhodných oken a dveří, které zabrání 
únikům tepla, až po případné pořízení větracího systému s  rekuperací, abyste 
ušetřené teplo nepouštěli při větrání otevřenými okny. Samozřejmostí by měl být 

nákup nejúspornějších spotřebičů a zářivek.
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Dalším krokem k lepšímu štítku je instalace systémů ob-
novitelných zdrojů energie (OZE). Řeč je o fotovoltaic-
kých panelech, fototermických kolektorech nebo tepel-
ných čerpadlech, s nimiž nemovitost kromě faktického 
zhodnocení získá i částečnou energetickou nezávislost. 
Úspory za ohřev vody a výrobu elektřiny navíc u stan-
dardního rodinného domu mohou jít až do desítek tisíc 
korun ročně. To už za úvahu rozhodně stojí. 
Instalace OZE nyní nabývají na aktuálnosti nejen kvůli 
úsporám a zhodnocení nemovitosti pro případ budou-
cího prodeje, ale zejména s ohledem na blížící se rok 
2020. V  čem je zlomový? Evropská unie rozhodla, že  
od roku 2020 veškeré novostavby budou muset být bu-
dovami s téměř nulovou spotřebou energie (tzv. NZEB 
– Nearly zero-energy buildings). 

Místo krbu je lepší pořídit fotovoltaiku
„Jedním z nejvýhodnějších způsobů, jak evropský poža-
davek splnit, je instalace střešní fotovoltaiky. Její upev-
nění na střechu není nijak složité, u  zapuštěných pa-
nelů navíc můžete ušetřit významnou část nákladů na 
střešní krytinu, protože fotovoltaické panely se instalují 
místo ní. Třetinu až polovinu investice do FVE lze navíc 
vykompenzovat státní dotací,“ uvádí odborník na foto-
volvatiku Jaroslav Šuvarský. 
Pokud vás v  souvislosti s dotacemi děsí představa slo-
žité administrativy, můžete si oddychnout. Zvolíte-li 
správně, může za vás vše obstarat dodavatel, včetně 
toho, že vám získání dotační podpory zaručí přímo ve 
smlouvě. Podmínkou samozřejmě je, že budete splňo-
vat potřebné podmínky. Přislíbenou částku pak můžete 
získat i v případě, že by schvalování z nějakého důvodu 

neprošlo. Firma v  takovém případě vyplatí finance ze 
svého.
Ale zpátky ke štítkování. Samostatnou kapitolou je vol-
ba vytápění. Aktuální česká legislativa je nastavena tak, 
že za energeticky úsporná (a tudíž preferovaná) řešení 
považuje například vytápění plynem, biomasou, kuso-
vým dřevem nebo dokonce uhlím. Všechny tyto zdroje 
se z pohledu štítkování budov zdají být vhodnější než 
elektřina. Mají totiž mnohem nižší koeficient neobno-
vitelné primární energie (tzv. NPE). To je parametr, kte-
rý při výpočtu štítku hraje zásadní roli. Co z toho plyne?
„Řada lidí topí plynem, uhlí dnes volí málokdo. Kde 
není plyn, tam často navzdory extrémně vysoké hodno-
tě koeficientu NPE vítězí elektřina. Aby se však snížil její 
negativní vliv na energetický štítek budovy, řada maji-
telů nízkoenergetických a pasivních domů ji kombinuje 
s krbem, krbovou vložkou nebo nějakou formou topení 
pomocí biomasy,“ vysvětluje Jaroslav Šuvarský. 
Další variantou je tepelné čerpadlo, které k  vytápění 
potřebuje mnohem méně energie než klasický elektro-
kotel a kombinuje se s podlahovým teplovodním rozvo-
dem. Ani jedno z řešení ale není ideální. 

Proč krby nejsou výhra
Nízkoenergetické a pasivní domy jsou navrženy tak, aby 
teplotní ztráty v nich byly zcela minimální. Doslova ja-
kýkoli (i  minimální) zdroj tepla tak může velmi rychle 
vychýlit aktuální teplotu v  interiéru. Rtuť teploměru 
stoupá už pouhou přítomností několika lidí v místnosti, 
vlivem vaření nebo v důsledku slunečního svitu za ok-
nem. Aby bylo možné v  takové domácnosti pohodlně 
fungovat, je potřeba mít možnost teplotu v každé míst-
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nosti regulovat, pokud možno co nejrychleji. Oba zmi-
ňované způsoby vytápění však v tomto ohledu selhávají.
Krb sice v představách mnoha lidí naplňuje představu 
maximální romantiky během dlouhých zimních večerů, 
ovšem to platí jen u  starších domů s  většími tepelný-
mi ztrátami. Tam skutečně funguje jako efektivní zdroj 
tepla, který v kombinaci s lahví vína může vytvořit do-
konale podmanivou atmosféru. U nízkoenergetických, 
nebo dokonce pasivních budov je ale situace odlišná. 
Tam krb vytváří tolik tepla, že je proměňuje doslova 
v saunu a takový efekt rozhodně není žádoucí. 
Teplovodní podlahové topení kombinované s tepelným 
čerpadlem má zase tu nevýhodu, že se u něj jakákoli 
změna nastavení projeví nejdříve po několika hodi-
nách. Pořizovací náklady jsou navíc vysoké a za dobu 
jeho životnosti se nejspíš nevrátí. 
Jako nejvhodnější zdroje tepla pro nízkoenergetické bu-
dovy s tepelnou ztrátou do 5 kW se proto ukazují sálavé 
zdroje jako např. elektrické infračervené přímotopy. 
 Jejich výkon lze upravovat velmi snadno a s okamžitým 
efektem. (Reakční doba se pohybuje v řádu minut.) 
Jak už ale bylo zmíněno, vyhláška o energetické nároč-
nosti budov přiřazuje elektrickým topením faktor NPE 
v  hodnotě 3. To je nejvyšší koeficient v  celé Evropě.  
Použití elektrického topení se proto velmi neblaze  
odráží ve výsledném energetickém štítku budovy. V pra-
xi to znamená, že dům s potřebou tepla 10 MWh/rok, 
který by podle ostatních parametrů získal PENB (energe-
tický štítek) kategorie A, skončí kvůli elektrickému vytá-
pění v kategorii D, což je označení pro „nevyhovující“.  
Taková budova by už nyní měla zásadní problém projít 
kolaudací a po roce 2020 by to bylo zhola nemožné. 
Jednou variantou, jak situaci vyřešit, by bylo zahr-
nout do projektu krb. Jak jsme si ale vysvětlili, pro 
budovu s takto nízkou energetickou náročností není 
vhodný. Dalším možným řešením je instalace fotovol-
taických panelů. Ty v kombinaci s elektrickým tope-
ním zajišťují nejen komfort bydlení, ale vychází vý-
hodně i ekonomicky. 

Pořizovací náklady na kombinaci fotovoltaiky a elek-
trického sálavého vytápění, včetně inteligentní regula-
ce pro každou místnost, vyjdou při využití dotace u prů-
měrného domu na cca 270 tisíc korun, což odpovídá 
pořizovací ceně tepelného čerpadla. Kombinace FVE 
a elektrického topení však v porovnání s čerpadlem na-
bízí více přidaných hodnot:
• Sníží se vám účty za energie.
• Získáte záložní zdroj, který může využít při výpad-

ku energie.
• Maximálně využijete elektřinu z vlastního zdroje.
• Komfort vašeho bydlení vzroste, protože dům se 

díky snadné regulaci topení nebude přehřívat.

FVE a  elektrické topení: Jak to může  
vypadat v praxi
„Příkladem, jak může kombinace střešní fotovoltai-
ky a  topení ve formě infra panelů a  rohoží efektivně 
fungovat, může být rodinný dům ve Frenštátě pod 
Radhoštěm, pro který jsme nedávno dělali projekto-
vou studii,“ uvádí Jaroslav Šuvarský. „Na střechu domu 
jsme doporučili nejoblíbenější řešení z našeho portfolia 
– soustavu FVE panelů o výkonu 6 kWp, jejíž součástí 
je i gelová baterie, kam lze ukládat přebytky z panelů. 
Elektřina z vlastního zdroje by zvládla pokrýt spotřebu 
teplé vody a spotřebičů v domácnosti po většinu roku, 
dokonce i ve velké části zimních měsíců,“ doplňuje. 
Díky tomu, že budova hospodaří s teplem velmi efektiv-
ně, nejsou hodnoty spotřeby nijak závratné ani v období 
zimy, kdy je sálavé topení energeticky nejnáročnější. 
Velkým plusem je navíc jeho příznivá pořizovací cena. 
Dům navíc v  letních měsících může při vhodně zvole-
ném tarifu profitovat z prodejů energetických přebytků 
z fotovoltaiky do sítě. A díky kombinaci s obnovitelným 
zdrojem energie je výsledný energetický štítek budovy 
v kategorii A.

Foto: Shutterstock.com
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SEN O VLASTNÍM
BAZÉNU ČI VÍŘIVCE…
Blíží se léto a s ním i naše každoroční migrace z interiéru do exteriéru. Tytam jsou 
večery strávené u televize a vyhřátých kamen. Teď hurá na terasu,  nebo přímo 

do bazénu!
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Se zvyšujícími se venkovními teplotami mnozí obyva-
telé rodinných domků řeší poměrně zásadní dilema – 
pořídit si vlastní bazén či ne? Stavba není nijak levnou 
záležitostí, proto by konečnému rozhodnutí mělo před-
cházet několik základních otázek. Kam bazén umístit, 

jaký typ vybrat, kdo a kdy ho bude využívat, kolik hod-
láme investovat a zda náš rozpočet nezatíží následné 
provozní náklady?

Výběr místa a typu bazénu 
Rodinné bazény podle umístění dělíme na  otevřené, 
tedy zahradní a  kryté, tedy interiérové či domovní. 
Zejména při budování druhého typu je  důležité jeho 
správné začlenění do dispozic domu, důležitým aspek-
tem je rovněž dokonalá izolace interiéru proti všudypří-
tomné a konstantní vlhkosti. Bazén tak může tvořit do-
minantu obytného interiéru, můžete ho umístit zcela 
samostatně (například na kryté terase), v  přístavbě či 
zimní zahradě, ve sklepě nebo – což je ovšem velmi 

odvážné řešení - přímo na střeše domu. Místnost, v níž 
se bazén nachází, vždy musí být dobře izolována, s kva-
litním vytápěním a spolehlivým větracím systémem. Je 
nutné počítat také s místem pro „strojovnu“ (čerpadla, 
vzduchotechnika, filtrace, atd.) Vhodné je propojení 
vnitřního bazénu přímo se  zahradou nebo alespoň 
terasou. Samotná místnost by měla skýtat dostatek 
prostoru pro odpočinek a manipulaci při čištění apod.   
Bazén lze situovat na  úroveň okolního terénu, může 
být také zapuštěný do země (tady je však rozhodně tře-
ba zohlednit základy a další nosné konstrukce domu). 
Vhodné je konzultovat záměr s  odborníkem, nejlépe 
s architektem nebo se statikem. 

Omezený prostor, sázka na tvar
Padne-li definitivní rozhodnutí a rozhodnete se stavět, 
vždy si uvědomte k  jakému účelu bude bazén slou-
žit. Možná si teď řeknete – to je přece samozřejmé, 
ke koupání a relaxaci. I zde je však dobré zvážit počet 
osob, zda jej budou využívat většinou malé děti, nebo 
naopak starší osoby, zda se chcete v  případě potřeby 
pouze osvěžit nebo si každé ráno zaplavat. Zamyslete 
se však na spotřebou vody, zvažte náklady na vytápění 
(v případě celoročního provozu), co uděláte s vypouš-
těnou vodou… K plavání postačuje hloubka nad 1 m 
s celkovou plochou kolem 5 x 2,5 m. V bazénech s men-
ší plochou se nabízí jediné alternativní řešení – proti-
proud. Obecně lze říci, že tvar interiérového nebo a ex-
teriérového bazénu už není prakticky žádný problém. 
Trh nabízí kruhové a obdélníkové tvary, ale i  nepravi-
delné, s různou kombinací křivek a výškových úrovní, se 
schůdky, odpočívadly, vodopády a přepady, v tryskami 
a dalšími vymoženostmi. 

Jaký bazén si vybrat
Pokud již jste se rozhodli, že bazén ano, zbývá říct jaký. 
Možností je mnoho.
Představte si bazén bez omezení, vodu, která je vždy 
čistá a zdravá, zcela úsporný a ekologický bazén, vodu 
stále při ideální teplotě. A bazén, který je řízený na dál-
ku. Že je to utopie ze říše snů? Omyl, i takové bazény 
již jsou na trhu a jejich užívání je již téměř bez starostí.  
Stačí jen dobře vybírat.
Důležité je vybrat materiál, který vám vyhovuje. V sou-
časné době jsou velmi oblíbené bazény, které jsou tvo-
řeny železobetonovou monolitickou konstrukcí, která 
je stejně pevná jako základy domu, a která zajišťuje 
bezkonkurenčně dlouhou životnost. Modulární struk-
tura složená ze ztraceného bednění polypropylenových 
panelů, je zcela nový, patentovaný proces.
Tento koncept znamená, že bazény jsou samo-stabili-
zační, bez nutnosti vyztužení.
Pokud dáváte přednost plastovým bazénům, také je na 
výběr mnoho variant. Nejen klasické obdélníkové va-
rianty, ale také kulaté či oválné, ale dobrá firma vám 
dokáže nabídnout i naprosto atypické tvary, které bu-
dete mít v prostoru na míru  a díky kterým vytvoříte 
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zcela originální designový prvek. Volit můžete i z dal-
ších možností – můžete si vybrat bazén zapuštěný,  
či volně stojící. A pokud ho patříte zastřešením, bude 
vám sloužit nejen v parném létě, ale i pozdě na podzim. 

Technologický komfort
Zabezpečují jej rozvody vody, cirkulace, filtrace, úprava 
a ohřev vody, masážní zařízení a protiproud, umělé vlny, 
přepady, trysky, kaskády, vodopády… Srdcem a  moz-
kovnou je ovšem strojovna s  příslušnou technologií, 
zajišťující bezproblémový, automatický a v rámci mož-
ností i  bezúdržbový servis. Znečištěná bazénová voda 
se většinou odvádí povrchovým sběračem (skimmerem) 
a dnovou výpustí do oběhového čerpadla a dále pokra-
čuje přes filtr zpět do bazénu nebo naopak do kana-
lizace. Za filtrem se voda většinou ohřívá na nastave-
nou teplotu (elektrickým ohřevem nebo ve výměníku). 
Moderním řešením ohřevu (spíš doohřevu) jsou solár-
ní kolektory. Vodu je také nutné chemicky ošetřovat. 
Patří sem regulace pH, chlórování,m dezinfekce. Takto 
upravená voda přes vtokové trysky putuje do bazénu.  
Nečistoty na stěnách bazénu se většinou odstraňují ruč-
ně nebo je lze odsávat speciálním vysavačem. Technolo-
gická zařízení vyžadují samostatnou šachtu nebo míst-
nost s minimálními rozměry 200 x 200 x 180 cm.

Bazénové doplňky a příslušenství
Aby byzén dobře sloužil, je nutné samozřejmě zvolit 
i  správné doplňky.Bazénové doplňky dělíme na něko-
lik podkategorií. Mezi tzv. funkční prvky počítáme do-
plňky, které funkčnost bazénu neovlivňují, ale ulehčují 
péči o bazén a bazénovou vodu (automatické dávko-
vače, tepelná čerpadla, bezchlórové úpravy). Druhou 
skupinou funkčních doplňků jsou  komponenty, které 
vám zpříjemní čas strávený u bazénu i samotné koupá-
ní (např. protiproudy, reflektory, masážní trysky apod.). 
Další skupinou jsou  doplňky bez nutnosti instalace.  
Jedná se o  rozmanité druhy bazénových teploměrů,  
bazénové vysavače, sítka atd.
U  žádného nezastřešeného  bazénu  by neměla chybět 

solární (letní) plachta a plachta zimní. Solární plachta je 
určena proti spadu nečistot do bazénové vody a zároveň 
zabraňuje tepelným ztrátám během noci a chladnějšího 
počasí. Za příznivých povětrnostních podmínek také čás-
tečně ohřívá bazénovou vodu. Zimní plachta  je silnější 
neprůsvitná. Zabraňuje množení řas a v  jarním období 
výrazně usnadňuje uvedení bazénu zpět do provozu.

Zastřešení bazénů
Všeobecně platí názor, že pro příjemný pocit z koupání 
by voda v bazénu měla dosahovat minimálně 23°. V na-
šich zeměpisných šířkách a  klimatických podmínkách 
je však teplé období poměrně krátké. I při ohřátí vody 
letním sluncem, přestoupí teplota při nočním ochlazení 
zpět do okolního prostředí. V užívání venkovního ba-
zénu nám může bránit také nepříznivé počasí. I tehdy, 
kdy není problém nízká teplota, ale například déšť. 
Díky  bazénovému zastřešení  budete moci svůj bazén 
využívat od dubna až do října.

Základní funkce bazénového zastřešení:
• Chrání vodu proti dešti, sněhu a spadu nečistot do 

vody
• Zamezuje odparu a úniku tepla (tím zároveň snižu-

je finanční náklady na provoz)
• Solární efekt (částečné přihřívání bazénové vody)
• Prodlužuje koupací sezónu (umožňuje koupání 

zhruba od dubna do října), možnost koupání v hor-
ším počasí i bez použití přídavného vytápění

• Minimalizuje tepelné ztráty při nočním ochlazování 
a horším počasí

• Bezpečnostní hledisko (zamezuje případnému vstu-
pu dětí, osob či zvířat)

• Zajišťuje soukromí

Péče o bazén
Používání vhodných bazénových doplňků a  funkčních 
prvků vám péči o  bazén  nejen usnadní, ale zároveň 
ušetří spoustu času. Čistota vody se dá zajistit např. filt-
račním zařízením s cirkulačním čerpadlem v kombinaci 
s  bezchlórovou úpravou vody (případně automatický 
dávkovač chloru). Povrch bazénu se pak udržuje pomocí 
vodního vysavače, který manuálně nebo automaticky 
odstraňuje hrubé nečistoty ze dna. Vysavače stačí pustit 
do bazénu a dále si sami jezdí a tím bazén čistí.

Jakou vybrat vířivku?
Pokud jste zjistili, že pro bazén nemáte dostatek místa, 
možná právě uvažujete o vířivce. 
Před nákupem vířivky je vždy nutné pečlivě zvážit, ja-
kou funkci od ní očekáváme, respektive kdo, jak a jak 
často ji bude využívat. Dále je pečlivě promyslet pro-
stor, do kterého bude vířivka umístěna. Jakmile v tom 
budete mít jasno, doporučujeme navštívit svého pro-
dejce vířivých van a finální volbu s ním konzultovat.
Zásadní pro dobrý výběr vířivky je ujasnit si:
• Jak má být velká?



• Akční sety bazénů za skvělou cenu
• Plnohodnotně vybavený bazén 

s možností stavby na klíč

ČESKÝ VÝROBCE PLASTOVÝCH BAZÉNŮ S TRADICÍ OD ROKU 1994

www.bazeny-kostelec.cz www.bazeny-polman.cz

Plastový bazén do 14 dnů (i v sezóně)

S NÁMI JSOU 
KOUPALIŠTĚ ZBYTEČNÁ...

bazeny kostelec.indd   1 17.5.2018   20:14:12
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• K čemu má sloužit?
• Jak má vypadat?
• Jaké funkce od ní očekáváme?

Dělení vířivek
Dělení podle kapacity
Vířivé vany můžeme jednoduše rozdělit podle několi-
ka parametrů. V první řadě nás pravděpodobně bude 
zajímat kapacita vířivé vany – tedy počet osob, které 
ji mohou v  jednu chvíli používat. Trh v  tomto ohledu 
nabízí řešení od malých vířivých boxů pro jednu až dvě 
osoby po swim spa, party vířivky nebo masážní bazény.
Dělení podle rozměrů
Z  toho vyplývají také dělení na základě rozměrů.  
Ty bývají limitovány především stavebními dispozicemi 
nebo dispozicemi pozemku, kam chceme vířivou vanu 
či swim spa umístit.  Při výběru je dobré mít na paměti, 
že vířivky s nižší kapacitou nemusí být vždy menší než ty 
s nižší kapacitou.  Vybíráme tedy vždy podle rozměrů, 
které udává výrobce. Nezapomeňte, že vířivka se nedo-
dává rozložená! Velikost musí být volena s ohledem na 
průchod do prostoru, kde bude instalována!

Opomíjet nesmíme ani váhu – pokud nestavíme vířivku 
v  nejnižším možném podlaží nebo v  exteriéru, dopo-
ručujeme zkonzultovat nosnost podlož se stavebním 
technikem.
Dělení podle funkce
Další možností je dělit vířivky podle funkce. Chceme si 
užít posezení v bublinkách nebo se položit na hydro-
masážní lavici a nechat se zhýčkat sofistikovaným sys-
témem trysek od chodidel po krční páteř? Stačí nám 

pasivně relaxovat anebo dáváme přednost aktivnímu 
plavání? Trh naštěstí nabízí řešení v  podstatě pro ka-
ždého. V  posledním desetiletí se navíc u  značkových 
vířivek výrazně posunul standard běžné kvality a  pro 
zákazníka jsou dostupná domácí i masážní centra a do-
mácí lázně. Zákazníci navíc stále častěji objevují kouzlo 
swim spa – tedy vířivé vany s prostorem pro kondiční 
plavání v protiproudu. Její pořizovací náklady jsou srov-
natelné s bazénem, swim spa navíc nabízí možnost ce-
loročního používání. To ocení zejména lidé s aktivním 
životním stylem.
Dělení podle vzhledu
A poslední položkou je pochopitelně vzhled. Je třeba si 
uvědomit, že vířivá vana se stane dominantou prostoru, 
ve kterém bude umístěna. Dobře proto volte jak tvaro-
vou dispozici, tak barvu obložení a skořepiny.
Důležitá je nejen volby výrobce, abyste si mohli být jisti 
kvalitou vířivky jako celku, ale i jednotlivých částí, ale  
i volba výbavy. Nabízí se vířivé vany se zabudovanými 
audio systémy, s chromoterapií, nebo bublinkovou te-
rapií, která nejen že příjemně působí na pokožku, ale 
proniká do kůže a zvláčňuje ji.  Některé vířivky nabízejí  
i unikátní masáž chodidel představující 27 fyziotera-
peuticky navržených akupunkturních bodů, speciálně 
rozložených pro stimulaci životně důležitých nerových 
zakončení. Masáž stimuluje chodidla a podporuje krev-
ní oběh. Díky teto stimulaci dokáže samo tělo regulo-
vat svůj biorytmus a zbavovat se tak každodení únavy, 
stresu a také pomáhá vyrovnávat se s bolestí a jinými 
obtížemi.

Foto: Shutterstock.com
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INZERCE

LETNÍ VAŘENÍ VENKU
Že na čerstvém vzduchu chutná lépe, víme všichni. Ale že se venku i báječně vaří, 

to ví jen majitelé venkovních zahradních kuchyní.
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Trend venkovních kuchyní přišel ze Spojených států, 
kde nejsou taková zařízení ničím výjimečným. Neslouží 
jen jako místo přípravy pro pokrmy, ale i jako prostor, 
kde se setkává celá rodina i s přáteli. Umístit ji tak mů-
žete třeba přímo na terasu nebo speciální plochu na je-
jím okraji. Není třeba ani moc místa, menší kuchyňka se 
vtěsná i do zahrad nevelkých rozměrů. Kuchyňka bez 
zastřešení se dá vyřešit použitím přenosného altánu 

nebo využitím mobilního zařízení. Levným řešením 
je třeba i  pergola. Komfortnější kuchyňské místo se 
zpevněným povrchem má ovšem navíc tu výhodu, že 
je odolnější proti rozmarům počasí – může se vybavit 
jednoduchou stříškou. Déšť ani prudké slunce pak ne-
naruší vaše kulinaření a zahradní posezení. 

Co takhle grilovací ohniště?
Rádi grilujete a setkáváte se s přáteli? Tak máme pro vás 
zajímavost: grilovací ohniště. Že netušíte, co to je? Úžas-
ná záležitost, kdy se můžete sejít s přáteli u otevřeného 
ohně a připravit si něco dobrého v kouzelné atmosféře. 
Možností je několik, zajímavou novinkou je například 
ohniště a gril Remundi, který má zabudovaný systém 
plynule nastavitelného ovládání přívodu vzduchu. 
K tomu v něm můžete používat jak dřevo, tak dřevě-
né uhlí. S tímto konceptem přišel německý inženýr Ralf 
Weisbrod, který po mnoha letech vývoje finálního pro-
totypu a překonání konstrukčních výzev, v  roce 2014, 
jej oficiálně představil na mezinárodním veletrhu IENA 
a ihned získal zlatou medaili v kategorii Inovace. Tím-
to vytvořil trend grilovacích ohnišť, kterým se inspirují 
i ostatní. Výčet výhod však nekončí a díky speciální ge-
ometrii si na Remundi vybíráte různé teplotní zóny pro 
přípravu pokrmů vyžadující odlišné grilovací teploty. 

Všechny tyto vlastnosti spolu s  robustním designem 
a vysoce jakostním německém zpracování ocení přede-
vším gastro profíci.

Grilování mobilní
Grilování si bohatě dopřáváme i bez letní kuchyně. Pře-
nosné 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. 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 pa-
tří otevřené grily s dřevěným uhlím, které jsou mobilní, 
vhodné na spontánní použití. Ale pozor! Nepříjemný 
může být kouř a v případě tučného 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 za-
čátečníky, 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 nenapodobitel-
nou 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. 
S kulatým grilem dosáhnete rovnoměrnějšího průběhu 
grilování, obdélníkový vám umožní připravit víc porcí 
najednou. Žár vzniká postupným hořením kousků dře-
věného uhlí, příprava je díky tomu o něco zdlouhavější 
a budete muset získat určitou praxi, než dosáhnete do-
konalého výsledku. Až po určité době dokážete odhad-
nout správnou teplotu pro vložení masa, které se nesmí 
připékat na rošt. Stojí to ale za to!
Teplota je u grilů na dřevěné uhlí regulovatelná pou-
ze vzduchovými otvory, těch proto musí být dostatek 
s možností snadného ovládání. Tuk při přípravě pokrmu 
odkapává přímo na uhlí, což lze omezit právě odhad-
nutím 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 vý-
běru požadujte provedení s  kvalitním žáruvzdorným 
smaltem. Nespokojte se s  lacinými grily s nastříkanou 
barvou. Srdcem každého grilu je rošt. Ten by měl být 



NALOŽTE MASO A JDĚTE DO TOHO!

Novinka v ČR – ohniště a gril v jednom, grilujte venku 
společně se svými hosty!

Objevte svět grilování s REMUNDI –bohatý výběr typů i velikostí 

Originální grilovací příslušenství

Tel: 800 101 111          
www.remundi.cz

• OHNIŠTĚ A GRIL V JEDNOM 
• NA DŘEVO I DŘEVĚNÉ UHLÍ
• REGULOVATELNÝ TAH
• TEPLOTNÍ ZÓNY MEZI 100°C až 350°C
• NĚMECKÁ KVALITA

Tel: 800 101 111
www.remundi.cz

JEDINÝ NA TRHU S REGULOVATELNÝM TAHEM
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masivní a  nekomplikovaně řešený pro správný roz-
vod 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. Pro 
zjednodušení lze říci, že by se výkon grilu měl pohybo-
vat v rozmezí 6 – 10 kW. Takto výkonný gril pro běžné 
rodinné použití bude zcela dostatečný.
Jedním z  faktorů, které je potřeba při výběru plyno-
vého grilu zohlednit, je i  jeho přenosnost. A zejména 
v případech, kdy neplánujete mít gril po celou sezónu 
na stejném místě. Pokud tedy vyžadujete časté přesou-
vání grilu, vyberte si takový model, který bude opat-
řen 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 přesu-
nem 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, individu-
ální teploměry pro každý hořák a  jiné. Cena je samo-
zřejmě pro většinu lidí jeden z hlavních faktorů ovliv-
ňujících 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 ply-
nové grily pak zatíží peněženku i desetitisícovými část-
kami. 

Lávový gril
U lávových grilů je palivem plyn, výrobky jsou díky lávo-
vým kamenům větší a těžší, zato nabízejí pokrmy s jedi-
nečným aroma a chutí. Výkonné hořáky neohřívají pří-
mo 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. Lávové kameny 
pocházejí z  vyhaslých sopek a nemusíte se bát, že by 
zahřáním na určitou teplotu mohlo dojít k jejich prask-
nutí. Nutné je však nechat je před čištěním a mytím dů-
kladně vychladnout. Ale to jen v případě opravdu vel-
kého 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. 

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 
obtěžoval sousedy, kolem se rozline jen úžasná vůně 
připravovaných pochoutek. A třebaže s tím možná ně-
kteří zastánci grilování na dřevě nebudou úplně sou-
hlasit, na výsledné chuti pokrmů se použití elektřiny 
místo ohně nijak výrazně neprojeví. Samozřejmě je po-
třeba vybrat si kvalitní přístroj. 
Trh nabízí hned několik druhů elektrických grilů, kte-
ré jsou použitelné jak v  domácnosti, tak na zahradě.  
Stolní grily, jak už samotný název napovídá, jsou ur-
čeny k postavení na stůl, bez podložky se neobejdou, 
jsou menší a skladnější, snadno se přenášejí. Zahradní 
grily bývají větší, podobají se klasickým grilům na dře-
věné uhlí. Zpravidla stojí na stabilních podpěrných no-
hách. 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, men-
ší stolní grily jsou určené spíše pro rodinné posezení. 
Elektrický gril bývá vybavený oboustranným nepřilna-
vým 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 ne-
docházelo k přepalování tuku. Jde o poměrně zdravý 
způsob úpravy jídla, takže se jej nemusí obávat ani vy-
znavači zdravého životního stylu. . 

Text: Eva Houserová, 
foto: Shutterstock.com
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Rodinný dům bez terasy dělící interiér od exteriéru zahrady si už ani neumíme 
představit. Terasy, nebo alespoň lodžie a balkony, patří ale i ke standardu moder-
ní bytové městské výstavby. Všichni chceme mít možnost posedět venku, obklopit 

se zde zelení a vytvořit si soukromou oázu pro chvíle oddychu.

BYDLENÍ NA TERASE
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Ideální terasa má takové rozměry, že se na ni vejde stůl 
a  židle pro obyvatele domu či bytu. Mluvíme-li tedy 
o  městském bytě pro jednoho či pro dva, vystačíme 
si i  s  tou nevelkou a úzkou lodžií, chce to jen trochu 
nápaditosti a  stolek se dvěma židličkami na příjemné 
posezení u snídaně či u odpolední kávy se sem vejde. 
Parádní terasy jsou ovšem větší a pohodlnější. Také při 
jejich zařizování si můžeme dopřát mnohem větší roz-
let, protože budeme začínat od podlahy a postupovat 
až k lehkým posuvným zástěnám či markýzám na zastí-
nění, konstrukci na zastřešení i oplocení.

Dlažby a prkna
Základem pohodlného užívání terasy je samozřejmě 
podlaha. Opominutí technických parametrů mírného 
naspádování pro odtok dešťové vody a dilatace u stěn 
kvůli praskání dlažby či betonového potahu znamená 
zpravidla vše předělat, takže i zde platí, dvakrát měř, 
jednou stav. Pak je důležité se rozhodnout, po čem se 
nám bude nejlépe chodit. Estetické hledisko je pocho-
pitelně důležité, přece jen ale na prvním místě bychom 
měli zvážit uživatelská kritéria. Před pár lety jako by 
dřevo z  teras vymizelo a  všude se pokládala dlažba. 
Dnes se ale dřevěné materiály znovu vracejí. Keramické 
a kamenné podlahy na terasách mají totiž jednu nevý-
hodu – pokud je terasa vystavena slunečním paprskům, 
podlaha se rozpálí tak, že na ni ani nemůžete stoup-
nout. Zastíněné úzké lodžie tímto problémem zpravi-
dla netrpí, takže tam je dlažba určitě na místě, u vel-
kých střešních nebo zahradních teras je ale tento faktor 
velmi důležitý.
Dřevěné terasy  tvoří nejpřirozenější přechod mezi in-
teriérem a exteriérem domu. Opticky rozšiřují obytný 
prostor až do venkovní zeleně. Toto spojená v  kaž-
dém vyvolá příjemné pocity relaxace a spojení s příro-
dou. Podlahy na terasy ze dřeva  jsou navíc velmi pří-
jemné na bosé nohy, a to jak v horkých letních dnech, 
tak i v chladnějším počasí. Dřevěné terasy přenáší vždy 
takové množství tepla, které potřebujeme pro dobrý 
pocit a  dokonalý komfort. Pokud se však nechcete  
o podlahu starat a dřevěná to věru potřebuje – musí se 
pravidelně napouštět proti hnilobě, plísním a houbám, 
pokud nechceme, aby podlaha zešedla střídáním deště 
a slunce, je třeba ji pravidelně lakovat. Tohle všechno 
můžete zapomenout díky moderním terasovým podla-
hám WPC. Jde o prkna nebo dílce lisované ze směsi pří-
rodního materiálu (dřeva nebo bambusu) a polyetyle-
nu. Výsledkem je zcela bezúdržbový materiál vyráběný 
ve velké škále designů, takže při jeho použití snadno 
můžete přizpůsobit vzhled terasy vzhledu domu.
Dokonalou kvalitu WPC terasy a životnost několik de-
sítek let ovšem zajistíte jedině tehdy, když také pod 
povrchem budou použity podkladové trámy z WPC ma-
teriálu, pokud byste šli cestou úspory a použili dřevěné 
trámy, budou stárnout rychleji než krytina a po něko-
lika letech podlehnou hnilobě. Kompositní terasové 
podlahy je tedy vždy třeba pořizovat jako celek.

Povrchová úprava imituje buď hladká dřevěná prkna, 
nebo má podélné drážkování. Prkna s drážkami zajiš-
ťují dokonalou protiskluzovost, proto se nejlépe hodí 
k terasám okolo bazénů nebo jezírek, kde je stálá vlh-
kost. Kresba na hladkých prknech je imitací letokruhů 
a vybarvení nejrůznějších druhů vzácných dřevin.
Hitem loňské sezóny se stala WPC prkna ve smetanové 
barvě nebo v barvě kávy s mlékem. Tyto světlé podlaho-
viny se dobře hodí k často používaným tónům moder-
ních plastových oken a sjednocují tak styl celého domu.
Pokud volíte přece jen dlažbu, ať už z přírodního ka-
mene nebo keramiky či betonu, pak na terasu v kaž-
dém případě pořizujte takovou, která má protiskluzo-
vou úpravu a je určena na venkovní použití, vydrží tedy 
i mráz. Výběr keramických dlažeb je nekonečný, takže 
snadno najde takovou, která bude barvou i případným 
vzorem nejlépe ladit se stylem vašeho domu.
Do módy se ale vracejí také kompaktní podlahy. Místo 
nevzhledného šedého betonu, který se vlivem počasí 
brzy drolí, se dnes používají takzvané kamenné kober-
ce. Je to směs přírodních říčních oblázků a epoxidové 
pryskyřice s pojivem. Tato podlaha má venkovním pro-
středí velké výhody – je protiskluzová, mrazuvzdorná, 
voděpropustná a otěruvzdorná. Oproti dlažbě má vel-
ké přednosti, především že je beze spár, čili voda ne-
může zatéct a kamenný koberec tak nepopraská a ne-
odmrzá. Navíc je kamenný koberec pórovitý, čili v zimě 
se led má kam rozpínat a povrch nepoškodí. Zaručuje 
také vysokou pevnost a pro naše úplné pohodlí je zcela 
bezúdržbová, stačí ji jen stírat. Kamenné koberce se po-
kládají v různé hrubosti zrna. Kolem bazénu se budou 
hodit malé říční oblázky, na terase, kde chceme plochu 
co nejhladší, aby nám nábytek „nekulhal“, se používá 
jemně zrnitý kamenný koberec, který může být případ-
ně ještě zbroušen do zcela hladkého povrchu.
Kamenné koberce můžete mít v  barvách přírodních 
písků a  oblázků nebo pigmentované. Lze z  nich tedy 
vytvořit nejen jednobarevný povrch, ale také třeba vel-
koplošné vzory, kostky, pruhy, kruhy.

Zábradlí a boční zastínění terasy
Pokud nám terasa plynule přechází do terénu zahrady, 
obejdeme se bez zábradlí. Většinou je ovšem nad te-
rénem vyvýšená, vede k ní větší či menší počet schodů 
a okraj se tedy stává místem, odkud můžeme při neo-
patrném kroku spadnout, nebo nám přes něj větší vítr 
odfoukne květináče.
Zábradlí tedy patří k terase téměř neodmyslitelně. Na 
velkých terasách v podlaží, kam vede jen vstup z míst-
nosti nebo ze zahrady dlouhé schodiště, je zábrad-
lí bezpodmínečný bezpečnostní prvek a  je tedy třeba 
zvážit jeho výšku i konstrukci tak, aby skutečně chránilo 
před pádem. I tak je ovšem zábradlí výrazný prvek de-
signu celého domu, takže podle stylu vybíráme dřevo, 
kov nebo u starších stylových domů bývá dokonce ka-
menné tvarované zábradlí, jehož zachování a obnova si 
zaslouží péči dobrého kameníka a štukatéra.
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Terasa je otevřený prostor, když chceme dokonalou 
ochranu před nepřízní počasí i přílišným slunečním svi-
tem, přistavíme si k domu zimní zahradu. Z terasy chce-
me mít ale pokud možno volný pohled do všech stran. 
V našich klimatických podmínkách je navíc mnoho dnů, 
kdy můžeme terasu užívat, aniž bychom se před příliš-
ným sluncem museli chránit.
Přijdou ale chvíle, kdy z některé strany slunce svítí tolik, 
že uvítáme zastínění. Ještě častěji fouká nepříjemný vít 
a my hledáme závětří. Navíc někdy si přejeme pohledo-
vě izolovat dění na naší terase ze strany od ulice nebo 
od sousedů. K tomu složí boční zastínění. Velmi šikovný 
je systém plátěných horizontálních rolet. Kastlík s role-
tou se namontuje na rohový sloupek zábradlí a z něj se 
jednoduchým vytažením vyroluje podle potřeby různě 
vysoký i dlouhý pás impregnovaného plátna. Jeho kon-
cový profil se uchytí buď do konzole na stěně domu, 
nebo dalším sloupku zábradlí.
Pokud máme terasu zastřešenou a konstrukce střechy má 
oporu v několika svislých sloupech podél terasy, můžeme 
mezi ně umístit rolety nebo lamelové žaluzie vertikální.
Milovníkům jednoduchých flexibilních řešení lze dopo-
ručit třeba použití rákosových rohoží srolovaných ke 
sloupku a rozvíjených dle potřeby na tu stranu, odkud 
fouká nebo svítí slunce – stačí pak rohož uchytit jed-
noduchým očkem ke skobičce ve sloupku nebo ve stě-
ně. Je to ovšem řešení na jednu sezónu, jakmile rohože 
zmoknou a znovu vyschnou, rychle se začnou drolit.

Mobilní zastřešení terasy
Je třeba se rozhodnout, zda chceme terasu chránit tr-
vale nebo jen příležitostně. Pokud máme rádi opravdu 

vzdušný prostor otevřený i vzhůru k nebi, pak zvolíme 
raději příležitostné zastínění a zastřešení pomocí mar-
kýzy. Moderní sofistikované systémy výsuvných markýz 
umožňují velmi pohodlné používání prakticky v  neo-
mezené šířce – na velmi široké terasy je možno monto-
vat markýzy dvě vedle sebe, abychom zastiňovali vždy 
jen tu část terasy, kde je to potřeba a nemuseli se obá-
vat příliš velké plochy stínícího plátna.
Montáž markýzy je možná více méně kdekoliv – kaze-
ta se montuje pod střešní převis nebo na fasádu. Pro 
dokonalý komfort zejména u větších ploch markýzy je 
dobré místo ručního ovládání zvolit motorové. Na větší 
plochy se také lépe hodí markýzy s opěrným sloupkem, 
na menší postačí kloubové výsuvné rameno, které plo-
chu plátna udrží dobře napnutou.
Markýza chrání před sluncem, není to ale systém proti 
dešti. Pár kapek samozřejmě plátno snese, vydatný déšť 
ale může způsobit prověšení plátna, ve kterém se pak vy-
tvoří lavor – a přesně ve chvíli, kdy to nejméně čekáte, se 
vám jeho obsah vylije za krk. Také prudký vítr může mar-
kýzu poškodit. Moderní systémy dnes dokonce používat 
čidla, která při silnějším větru vydají pokyn řídící jednotce 
a ta markýzu automaticky sroluje. To se určitě hodí, když 
chcete odejít od domu a necháváte markýzu otevřenou, 
protože vám poskytuje nejen zastínění terasy, ale také 
místnosti v domě na terasu navazující.
Na bazénové terasy je praktické používat mobilní marký-
zy. Jsou to větší či menší sloupkové konstrukce na pevných 
stojanech, z  nichž se na kloubových ramenech otevírají 
plátěné stříšky na jednu nebo na dvě strany. Vznikne tak 
šikovné zastínění lehátka nebo jídelního stolu, které mů-
žete snadno přenést tam, kde ho zrovna potřebujete.
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Design markýz je jednoduchý a  nijak neruší vzhled 
domu a terasy. Pro oživení prostoru si můžete dopřát 
nějakou veselou barvu léta, k bazénu se pak bude hodit 
třeba námořnický modrý proužek.

Terasa s pevnou střechou
Jestliže chcete terasu používat za každého počasí a mít 
na ní trvale instalovaný nábytek a  třeba i  malou let-
ní kuchyni v  podobě krásného grilu, pak bude třeba 
promyslet pevné zastřešení. Uvědomte si ale, že jak-
mile nad terasu umístíte střechu na pevných opěrných 
sloupech, budete se zde cítit víc jako v  místnosti než 
jako v  otevřeném prostoru. Naše psychika tak prostě 
funguje  –  omezení prostoru shora v nás vyvolává pocit 
interiéru. Když si tedy chcete dopřát posezení opravdu 
volné, zastřešte si třeba jen část terasy – pak budete mít 
dokonalý komfort pro obojí využití.
Zastřešení terasy se dnes nejčastěji provádí prosklenými 
střešními systémy. Moderní zpevněné nerozbitné sklo 
je čiré a propouští plné dávky světla. Promyšlené pro-
fesionálně budované konstrukce tak pracují ještě s vrst-
vou zastínění, která je instalována nad skleněné tabule 
a dá se snadno vysouvat pomocí elektrického pohonu. 
Střecha tak poskytuje dokonalou ochranu proti nepříz-
ni počasí v deštivých dnech a zároveň možnost zastíně-
ní před příliš dotěrnými slunečními paprsky.
Konstrukce pro zastřešení mohou být dřevěné nebo 
ocelové, mnohem častěji se ale dnes používají lehké hli-
níkové s povrchovou úpravou do barvy, jakou si zvolíte. 
Povrchově upravený hliník má prakticky neomezenou 
životnost, netrpí výkyvy počasí a nepodléhá na vzduchu 
korozi jako profily ocelové.

Důležitý je výběr správného skla, protože často bývá 
problém s  čištěním střechy. Měli bychom pamatovat 
na to, že zastřešení terasy by mělo mít alespoň mírný 
spád pro odtékání vody. Moderní skla na toto použití 
pak mají samočistící schopnost – kapky vody se na skle 
srážejí a pojímají do sebe i částečky prachu a pylů, tak-
že buď vám střechu opláchne déšť, nebo ji jednoduše 
opláchnete lehkým proudem vody z hadice.

Osvětlení pro každou příležitost
Co je příjemnějšího, než posezení na terase z teplého 
letního večera, kdy se pomalu stmívá, slunce už nepálí 
a na stole na terase můžeme servírovat letní večeři a po 
ní dál sedět venku a držet krásnou rodinnou či spole-
čenskou černou hodinku.
Abychom mohli takto terasu plně využít, nesmíme za-
pomenout na osvětlení. Pro dobré stolování bychom 
měli mít zdroj světla nad stolem. Pro příjemné posezení 
by pak ale měl být raději vzdálenější místu, kde sedíme, 
protože světlo od nás odláká nepříjemný hmyz.
Světlo na terase by nám nemělo nahrazovat bezpeč-
nostní reflektor, chceme si přece vytvořit spíše jen leh-
ce nasvětlenou atmosféru romantického večera. Pokud 
tedy máme na vstupech do domu namontované reflek-
tory na pohybové čidlo, abychom při příchodu netápali 
ve tmě, dbejme na to, aby se nám ten nad terasou ne-
rozsvěcel, když na ní sedíme, ale naopak jen když při-
cházíme ze zahrady nebo se na ni jdeme večer projít.

Terasový nábytek
Výběr nábytku na terasu závisí hodně na tom, jestli 
máte prostor zastřešený a  chcete terasu využívat po 
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větší část roku, nebo bude sloužit jen letnímu posezení.
Nábytek na léto by měl mít v základním popisu „dob-
ře uskladnitelný“, protože na zimu ho musíme někam 
uklidit. Takovému nábytku se říká stohovatelný a jsou to 
židle, které jdou dobře naskládat na sebe, stoly a stolky 
s lehce odmontovatelnými nebo skládacími nohami, vše 
pokud možno lehké a snadno přenosné. Plastový náby-
tek takového provedení se dnes vyrábí v dobré kvalitě, 
nepraská a nekrotí se, snese letní přeháňku i sluneční 
paprsky. Modulově přitom nabízí celé spektrum pro vy-
bavení terasy – židle, stoly, lehátka, podnožky, stoličky 
i odkládací a servírovací stolky.
Pro terasu zařízenou trvale je trendy také plast, ov-
šem docela jiný. Jde o nábytek se zpravidla hliníkovou 
konstrukcí, vypletený plastem. Tyto kusy jsou bytelné 
a  mnohem více než dříve připomínají pokojový kom-
fort. Pohovky, mohutná křesla, velké židle s vysokými 
opěrkami zad – to je lounge nábytek. Plastové výplety 
lépe odolávají počasí než přírodní ratan, snesou vlhkost 
a  dobře se čistí. Krásným luxusním kouskem je třeba 
anatomicky tvarované lehátko či spíše sofa opatřené 
ještě pro lepší uživatelský komfort kolečky pro snadné 
přesunutí za sluncem. Měkké čalounění připomíná spí-
še pohodlí postele než místa pro slunění – takže pozor 
na to, aby se vám zde nespalo až příliš dobře a nespá-
lili jste se na slunci. Nad takové sofa zkrátka patří při-
nejmenším dostatečně velký slunečník nebo zastiňující 
markýza.
Také drobnooké síťové výplety v  hliníkovém i  plasto-
vém nábytku se v posledních letech proměnily. Už ne-
jsou hrubé, studené a na nepoddajné, ale můžete klid-
ně sedět nebo ležet přímo na nich. Proto se stále častěji 
uplatňují na lehátkách i židlích.
Pohodlnější ovšem je pořídit si na kovový, dřevěný nebo 
plastový nábytek ještě podsedáky a matrace. Výrobci je 
nabízejí v mnoha designech, takže můžete mít na no-
vou sezónu nové potahy a  vaše terasa bude vypadat 
jako nová. Ideální jsou podsedáky i matrace prací, tedy 
s takovou výplní, která po vyprání v pračce neztratí tvar 
a je potažena odnímatelnými potahy. Ty se pak dají vy-
prat několikrát v sezóně a pro příští rok třeba vyměnit 
za nové v jiné barvě.
Dřevěný terasový nábytek je evergreen. Mohutné těžké 
židle, stoly a lavice z ušlechtilých dřev mají v posledních 
let k sobě už také další součásti terasové výbavy – lehát-
ka s pohodlnými velkými koly, servírovací stolky, skláda-
cí židličky. Nábytek z ušlechtilých dřev se hodí ke každé-
mu domu, má ovšem dvě nevýhody – je skutečně těžký 
a velký, takže se s ním obtížně manipuluje a na zimu na 
něj musíte mít dostatek místa někde v přístavku nebo 
v garáži. Tam ho pak raději ještě přetáhněte plachto-
vým obalem – ten se jako příslušenství k  zahradnímu 
nábytku prodává a určitě se vám bude hodit. Musíte se 
také smířit s tím, že dřevo je třeba ošetřovat speciálními 
přípravky a to dvakrát ročně – před a po sezóně. Zato 
se vám ovšem odmění nádherou, která nikdy neztratí 
punc luxusu.

Podobné je to i kovaným terasovým nábytkem. Je zpra-
vidla vyráběn na zakázku nebo v malých sériích a jeho 
půvab je v ruční kovářské práci, případně i v dekorová-
ní sedáků židlí a desek stolů. Keramická je sice chladná 
a pod zadeček si jistě na ni dáte podsedák, její krása ale 
dodá vaší terase punc originality. Můžete ji doplnit tře-
ba kameninovým umývadlem – výlevkou - ve stejném 
designu, případně i  džbánem a  hrníčky v  podobném 
stylu.

Grilujeme na čerstvém vzduchu
Terasa je ideálním místem pro umístění grilu. Pevná 
podlaha zajišťuje stabilitu dokonce i  nejjednodušších 
trojnožkových lehkých „čertů“ na dřevěné uhlí, blíz-
kost domu a možnost umístění boční zástěny omezuje 
problémy s  větrem a  navíc zajišťuje pohodlí blízkostí 
kuchyně, kde si pokrmy na grilování a přílohy k nim při-
pravujeme.
Máme-li opravdu dostatečně prostornou terasu, stojí 
jistě za zvážení stavba venkovního krbu s grilem, pří-
padně i udírnou. Takový venkovní krb můžeme pořídit 
hotový betonový nebo ho postavit (lépe řečeno dát po-
stavit, dobře táhnoucí krb s udírnou je stavba pro zku-
šeného kamnáře) a vyzdobit tak terasu parádní stavbou 
z pěkných cihel. Nemusí to být jen terasa navazující na 
dům, ale třeba i  zahradní terasa s pergolou. Pokud ji 
můžeme ochránit před deštěm, bude se tu pěkně sedět 
i v chladnějších nevlídných dnech, protože sálající krb 
nám zajistí příjemné teplo a my tu můžeme hodovat, 
zatímco nám kapky letního deště hrají své zábavné me-

lodie na střeše.
Na menší terasu nebo balkon se bude lépe hodit pře-
nosný gril. Můžeme zvolit nějaký parádní, velký, který 
je vlastně takovou minikuchyní se vším potřebným vy-
bavením. Kdo si ugriluje jen párkrát za léto pár kousků 
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masa s  přáteli, tomu postačí malý přenosný gril. Nej-
lepší je gril s víkem, pod ním se maso i zelenina lépe 
propéká.
Na balkon či lodžii se dobře hodí elektrické grily, pro-
tože zásuvku máme nedaleko. Na venkovní terasu pak 
volíme mezi grilem na dřevěné uhlí nebo na plyn. To 
druhé je pohodlnější, to první nám ovšem poskytne ne-
opakovatelnou vůni, jaké na plynu nikdy nemůžeme 
dosáhnout.
Móda grilování způsobila rychlý rozvoj nejrůznějších 
vymožeností, které můžeme využít – lávové kameny, 
voňavá dřeva, různě tvarované rošty a plotny a  samo-
zřejmě nezbytné grilovací kleště a jehly, měchy na roz-
dmýchávání dřevěného uhlí, dochucovadla, marinády, 
směsi bylinek a  koření a  tak dále. Podstata grilování 
je ale pořád stejná – narychlo připravené kvalitní maso, 
lehce opečená a ovoněná zelenina či brambory a k tomu 
dobrý chléb, omáčky a saláty z čerstvé zeleniny.
Zbývá tedy jen jedno malé doporučení – grilujte radě-
ji na straně terasy vzdálenější od domu, aby vám kouř 
a vůně netáhly přímo do bytu.

Výzdoba terasy
Různé drobné dekorativní předměty se u venkovního 
posezení budou spíše častěji střídat než zde mít pev-
né místo. Základem výzdoby terasy jsou ovšem rostliny. 
Je tu ideální místo pro venčení pokojovek, musíme ale 
dbát na to, aby je nespálilo přímé slunce nebo neohro-
zil prudký déšť. Všechny naše oblíbené fíkusy, monste-
ry, ibišky, banánovníky a pokojové palmy léto na tera-
se uvítají stejně jako my sami. Jarní měsíce jsou navíc 
u většiny z nich dobou přesazování do větších květináčů 
a čerstvé zeminy, což se nám na terase bude dělat určitě 
lépe než v bytě.
Vybrat vhodný květináč je umění, dobře zvolený je to 
totiž nádherným designovým prvkem, který vaši terasu 
může velmi oživit. Velmi módní jsou designové  lami-
nátové a sklolaminátové truhlíky, květináče a obaly na 
květináče, vyráběné v duchu moderního designu. Kro-
mě jejich vzhledu oceníte i odolnost materiálu a nízkou 
hmotnost produktů. Pohrajte si s  kombinací povrcho-
vým úprav – lesku, matu, či různě strukturovanými tex-
turami povrchu.  Nabídka na trhu je pestrá - květináče 
v matném provedení, s valounovými kameny, vroubko-
vaným povrchem, nebo třeba ve vysokém lesku. Origi-
nální květináče moderních tvarů dodají vaší terase nový 
půvab.
Samozřejmostí jsou i designové truhlíky. Mezi zajíma-
vosti tohoto roku patří sklolaminátové truhlíky, které 
jsou mrazuodolné, takže poté, co odkvetou letničky, 
můžete je použít třeba na vánoční výzdobu.
Truhlíkové letničky pak terasu oživí pestrostí květů. 
Mohou to být tradiční muškáty a  petunie, ale i  celá 
řada dalších květin, kterým se v truhlíkách dobře daří, 
nabídka zahradnictví je velmi široká. Truhlíky můžeme 
zavěsit na zábradlí, postavit na parapety oken nebo 
prostě jen rozmístit na podlahu.

Na malých teráskách a lodžiích můžeme využít trik ver-
tikálního pěstování rostlin. Stačí na stěnu pevně přichy-
tit drátěnou síť a na ni zavěsit květináčky, nebo pod ni 
umístit úzký truhlík s několika bujně se rozrůstajícími 
popínavkami – docela obyčejné fazole se rozrostou do 
velké výšky i do šířky, půvabně kvetou a na závěr se vám 
odmění i bohatou úrodou lusků. Hojně se rozroste do 
výšky také hrachor vonný, jehož pestrobarevné květy 
můžeme také stříhat do váziček, protože v nich dlouho 
vydrží.

Sen o vlastním bazénu  
Se zvyšujícími se venkovními teplotami mnozí obyva-
telé rodinných domků řeší poměrně zásadní dilema - 
pořídit si vlastní bazén či ne? Stavba není nijak levnou 
záležitostí, proto by konečnému rozhodnutí mělo před-
cházet několik základních otázek. Kam bazén umístit, 
jaký typ vybrat, kdo a kdy ho bude využívat, kolik hod-
láme investovat a zda náš rozpočet nezatíží následné 
provozní náklady?
Rodinné bazény podle umístění dělíme na  otevřené, 
tedy zahradní a  kryté, tedy interiérové či domovní. 
Zejména při budování druhého typu je  důležité jeho 
správné začlenění do dispozic domu, důležitým aspek-
tem je rovněž dokonalá izolace interiéru proti všudy-
přítomné a konstantní vlhkosti. Bazén tak může tvořit 
dominantu obytného interiéru, můžete ho umístit zce-
la samostatně (například na kryté terase), v přístavbě 
či zimní zahradě, ve sklepě nebo - což je ovšem velmi 
odvážné řešení - přímo na střeše domu. Místnost, v níž 
se bazén nachází, vždy musí být dobře izolována, s kva-
litním vytápěním a spolehlivým větracím systémem. Je 
nutné počítat také s místem pro „strojovnu“ (čerpadla, 
vzduchotechnika, filtrace, atd.) Vhodné je propojení 
vnitřního bazénu přímo se zahradou nebo alespoň te-
rasou. Samotná místnost by měla skýtat dostatek pro-
storu pro odpočinek a manipulaci při čištění apod.  Ba-
zén lze situovat na úroveň okolního terénu, může být 
také zapuštěný do země (tady je však rozhodně třeba 
zohlednit základy a  další nosné konstrukce domu). 
Vhodné je konzultovat záměr s  odborníkem, nejlépe 
s architektem nebo se statikem. 
Padne-li definitivní rozhodnutí a rozhodnete se stavět, 
vždy si uvědomte k jakému účelu bude bazén sloužit. 
Možná si teď řeknete - to je přece samozřejmé, ke kou-
pání a relaxaci. I zde je však dobré zvážit počet osob, 
zda jej budou využívat většinou malé děti nebo naopak 
starší osoby, zda se chcete v  případě potřeby pouze 
osvěžit nebo si každé ráno zaplavat. K plavání posta-
čuje hloubka nad 1 m s  celkovou plochou kolem 5  x 
2,5 m. V bazénech s menší plochou se nabízí jediné al-
ternativní řešení - protiproud. Důležitým rozhodnutím 
je take volba bazénové chemie, aby vás pokud možno 
co nejméně trápily letní mykózy. S těmi již si sice  díky 
účinné léčbě dovedeme poradit, problému je však sa-
mozřejmě lépe předcházet… 

Foto: Shutterstock.com





106 | BYDLENÍ

Zahrada je od jara do podzimu naším druhým domovem. Máme z ní užitek  
a nabízí nám i relaxaci v rodinném kruhu i s partou přátel.

LÉTO NA
ZAHRADĚ
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Máte-li v zahradě užitkovou část, jistě už  se nemůžete 
dočkat prvních darů přírody, jako jsou rané brambory, 
rebarbory, ředkvičky, špenát, rané zelí, hrách, letní řed-
kev, cibuli, jahody, třešně a dokonce už i maliny nebo 
rybíz. Pokud je vaší prioritou pěstování vlastního ovoce, 
dobře víte, že vše právě utržené chutná nejlépe, navíc 
člověka naplňuje uspokojením z dobře odvedené práce.  
Možná patříte naopak k vyznavačům pouhé zahradní 
relaxace, noření rukou do hlíny, okopávání a přesazo-
vání vás neláká a  tento koníček je vám momentálně 
naprosto nepochopitelný. Ale může se stát, že za pár 
let budete dělat to samé. Zahradničení je totiž nakažli-
vé a kromě rychlých výsledků taky nabízí tělu pobyt na 
čerstvém vzduchu  a  i pocit, že „dělání všechny smut-
ky zahání“.  A co domácí džemy a naložená zelenina? 
Těmi asi málokdo pohrdne, že… 

Záhony bez hrbení zad
Pěstování si můžete pěstování ulehčit módními vyvýše-
nými záhony. Nejenže se nemusíte při pletí a  sklízení 
ohýbat, ale zároveň je možné pěstovat i v místech, kde 
by vám jinak nevyrostl ani ten plevel. Takže i na asfal-
tu nebo betonu. Na rám lze využít například dřevěnou 
kulatinu, ale i obyčejné stavební palety, jen je optimální 
je naformátovat tak, aby se dalo do záhonu pohodlně 
z obou stran dosáhnout. Nejjednodušší je však si vyvý-
šený záhon nebo truhlík koupit. Na trhu jsou tyto pro-
dukty k  mání z  nejrůznějších materiálů, od plastu až 
po exotická dřeva.  Pokud si zahradu vybavíte v jednom 
stylu, budou ji  vyvýšené záhony doslova zdobit.

Lehká,  nebo těžká půda?
Pokud je půda na vaší zahradě lehká a písčitá, hůře za-
držuje vodu a  živiny. Doplnění kvalitním kompostem 
a  hnojem prospívá každé půdě, písčité pak obzvlášť. 
Těžká, úrodná jílovitá půda naopak vody zadržuje pří-
liš, je proto vhodné vylehčit ji pískem. Rostliny, které vy-
žadují dobrý odtok vody, bude výhodné pěstovat právě 
na vyvýšených záhonech. Odvod vody lze podpořit i po-
mocí zahloubených drenážních perforovaných  trubek.   
Pokud z  navlhčené zeminy vymodelujete 1 cm silný 
váleček, který se nedrolí, je půda spíše jílovitá. Pokud 
váleček ohnete bez potíží do kolečka, je velmi jílovitá.

Důležité je i PH zeminy
Většině rostlin pěstovaných na zahrádce nejlépe vyhovuje 
neutrální až slabě kyselá zem. Samotná půdní reakce závi-
sí na množství volného vodíku v půdě, proto se v chemic-
kých rozborech označuje tzv. vodíkovým číslem a značkou 
pH. Tato zkratka vznikla z latinského potentia hydroge-
nii, což v překladu znamená síla vodíku.  Můžete si nechat 
udělat rozbor ve specializované pedologické laboratoři, 
nebo si rozbor provést sami.  Ve specializovaných zahrád-
kářských prodejnách je možné si koupit jednoduchý pH 
test na rychlé stanovení půdní reakce. V soupravě najdete 
kádinku, roztok č. 1, roztok č. 2 a barevnou stupnici pro 
porovnání. A samozřejmě podrobný návod.

Jak hnojit?
Bez hnojení se na zahradě neobejdeme. Hnojiva lze 
rozdělit na anorganická, organická a  speciální. Těm 
prvním se také říká průmyslová nebo minerální a  lidé 
je rádi používají. Koncentrují v sobě velké množství ži-
vin, rychle působí a obvykle se snadno rozpouštějí ve 
vodě. Ovšem snadno jimi rostliny přehnojíte, nepřimě-
řené dávky mají špatný vliv na podzemní vodu a kraji-
nu, je tedy třeba s nimi zacházet s rozumem. Organická 
hnojiva, mezi něž patří kompost nebo hnůj, do půdy 
dodávají nejen živiny, ale zároveň významně vylepšují 
schopnost zeminy jímat vodu a také vylepšují její struk-
turu. Práce s nimi je složitější. 

Na nábytku záleží
Žití v zahradě je „in“ a nábytek je prvkem, který tvoří 
její velmi výraznou součást. Využijete jak stolovací sety, 
tak odpočinkový nábytek. Je vskutku z čeho vybírat.
Teď je ideální čas vyladit si terasu nebo balkón přes-
ně podle vlastních představ, místo zútulnit a nachystat 
jej na grilovací sezónu nebo na čas, který budeme chtít 
trávit odpočinkem ve stínu. Jak udělat terasu útulnější? 
Jaké materiály použít nebo jaké barvy zkombinovat? 
Pro skandinávské bydlení, které je teď velmi módní je 
typická bílá v kombinaci se zelení a přírodními materi-
ály, jako je dřevo, bambus, ratan a beton. Často vidíme 
závěsná ratanová křesla nebo ratanové stoličky. Oblí-
bené jsou polštáře v různých velikostech a materiálo-
vých strukturách, plédy nebo koberečky, lucerny a řetě-
zy se světýlky. Všechny tyto doplňky jednoduše dodají 
jakékoliv terase či balkónu nezaměnitelnou a útulnou 
atmosféru! A jak říká známá designérka Darina Pavlíč-
ková: na detailu záleží. Samostatnou kapitolou jsou 
doplňky pro stolování a čajové obřady. Čaj k moderní-
mu pojetí léta tak nějak patří. Teplý nápoj vyrovnává 
vnitřní a vnější teplotu, člověk se nepotí a daleko lépe 
snáší nápory veder. Naprosto perfektní je například set 
od značky Stelton, který snoubí materiály jako je kame-
nina a bambus.
Velmi žádaný je také ocelový zahradní nábytek. Bývá 
velmi odolný a jeho předností je dlouhá životnost. Je-
-li vyroben v provedení nerez či opatřen antikorozním 
nátěrem, vydrží stát venku ve větru i dešti. Design ko-
vového zahradního nábytku ocení zejména minimalisté 
a puristé. Ocel má však jednu nepříjemnou vlastnost, se 
kterou je třeba počítat, a tou je vodivost tepla. Proto 
je ocelový zahradní nábytek v  chladném počasí velmi 
studený a v horku naopak pálí. 

Dřevo stále vede
Největším favoritem na poli zahradního nábytku je 
dřevo všech druhů. Není divu, je to přírodnina, která 
se zahradou velmi pěkně ladí a přirozeně ji doplňuje. 
Dřevo je materiál příjemný na dotek i na pohled a jeho 
exotické druhy jsou i velmi odolné a celkově je dřevo 
pocitově teplým materiálem. Cena dřevěného nábytku 
se může pohybovat v řádech tisíců i desetitisíců v závis-
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losti na tvrdosti a původu dřeva. Poměrně novým ob-
líbeným druhem  je zahradní nábytek z tepelně upra-
veného dřeva thermowood. Tepelným procesem dřevo 
z finské (severské) borovice získá nové vlastnosti a díky 
nim se stává rozměrově mnohem stabilnější, je zcela 
bezúdržbové a  jeho minimální životnost je na přímé 
povětrnosti 30 let. 

Lavička nebo daybed?
I sebevíc užitková nebo okrasná zahrada by měla mít le-
nošící koutek s naprostým soukromím. Někomu postačí 
lavička, jiný si rád odpočine v houpací síti či v závěsném 
křesle ve tvaru ptačího hnízda, kokonu či kapky vody. 
Horkým trendem jsou takzvané daybed, tedy denní po-
stele. Jedná se v podstatě o vyvýšená malá pódia, dobře 
skrytá v  zeleni zahrady, která jsou vybavena ledabyle 
rozhozenými polštářky a poslouží k odpočinku a tajné-
mu zahradnímu zevlování. Pokud byste při pohledu na 
zahradu dostali pocit, že jí přece jen něco  chybí, zau-
važujte o dobře umístěné soše nebo plastice. Nemusíte 
si nutně pořizovat obří kus. Stačí vhodně zvolit drobný 
předmět, jako je netradiční designově zpracovaný kvě-
tináč, pítko, lavice, lucernička.

Zahradní party
Není nic příjemnějšího než si pozvat partu lidí, se který-
mi je vám dobře, připravit pro ně dobré zázemí, výbor-
né jídlo a pití a bavit se na čerstvém vzduchu. Před hor-
kými slunečními paprsky vás ochrání slunečník, ideálně 
takový, který stojí v  litinovém stojanu a  je možné ho 
nastavovat dle potřeby a úhlu slunečního svitu. Pokud 
tušíte, že se párty s přáteli protáhne do noci, určitě se 
vám vyplatí zahradní stan. Jistě jste ho někdy viděli na 
profesionálních party, ten domácí je samozřejmě menší, 
ale před větrem, chladem a deštěm ochrání úplně stejně. 

Výhodou party stanu je to, že do něj můžete schovat 
i  gril. Raději plynový či elektrický, protože u  grilů na 
dřevěné uhlí hrozí blízký kontakt přímého plamene 
s textilií. A to by nemuselo dopadnout dobře. A pokud 
se u vás sejde víc hostů, nezapomeňte si pořídit jedno-
rázové nádobí z plastu:  talířky, kelímky i příbory, nebo 
talíř all in one, tedy vše v jednom. Jde o set, který ob-
sahuje příbor, talíř, oddělení na omáčky i držák na ná-
poj. Vyloučíte tak obavy z rozbití keramického nádobí 
a ušetříte náklady za následný zvýšený výkon myčky.

Bublinky s nebem nad hlavou
Nemáte-li bazén, nabízí se některá z  venkovních víři-
vek. Vyrábějí se z různých materiálů, vždy je důležité, 
aby byla vířivka co nejvíce stabilní a odolná, proto se na 
vnější obal nejvíce doporučuje cedrové dřevo nebo jiné 
vysoce odolné materiály. Dalšími materiály mohou být 
kov, porcelán nebo plast.   Vnitřek bývá z vysoce odol-
ného akrylového materiálu. Venkovní vířivky  mohou 
být zabudovány do přesného rozměru v zemi, který je 
jen o 1,5 cm větší. Kolem  se provede zakrytování např. 
terasovými prkny.
Existují také přenosné nafukovací vířivé vany, které jsou 
díky svým schopnostem v Česku stále víc populární. Je-
jich hlavní výhodou je, že se dají umístit na venkovní 
terasu, pod pergolu nebo kamkoliv jinam do zahrady. 
A snadno se dají přemístit jinam. Spousta lidí má tako-
vou vířivku v létě na chalupě a na zimu si ji přemisťují 
do temperovaného prostoru, kde ji mohou dál využí-
vat. Vhodným doplňkem zvyšujícím pohodlí jsou nafu-
kovací podhlavníky a držáky na nápoje. Báječné chvíle 
ve vířivce také umocní speciální vonné esence, které se 
dávkují přímo do vod.

Text: Eva Houserová, 
foto: Shutterstock.com





VAŘENÍ NA OHNI
Kvalitní přenosná ohniště a  příslušenství značky Cookking jsou 

k dostání na českém trhu. Ruční výroba, vysoce odolná surová ocel, 

praktičnost, efektivnost – to 

jsou hlavní atributy produktů 

značky Cookking. V  nabídce 

je široká škála ohnišť všech 

možných rozměrů, rozmani-

tého designového pojetí i čet-

ného příslušenství. Naleznete 

zde litinové kotlíky, pánvičky, 

trojnožky, grilovací rošty, zá-

sobníky na dřevo a  mnoho 

dalšího. Vše s garancí kvality 

a precizního zpracování.

Více na 
www.ohniste-cookking.cz

DESIGN PRO VÁS
Pokud jste milovníci designových kousků, určitě 

zavítejte na stránky www.get-inspired.eu, 

kde najdete mnoho zajímavé inspirace. My jsme 

pro vás vybrali designové svícny, které se hodí 

do každého interiéru.

  
OBJEDNÁVKY A INFORMACE:  734 339 670, 603 586 093 
Email : info@stopskudcum.cz                                                                           www.stopskudcum.cz

OBJEDNÁVKY A INFORMACE: 

Stop škùdcùm s.r.o., 

www.stopskudcum.cz           info@stopskudcum.cz            tel: 734 339 670

STOP  ŠKÙDCÙM  GEL
NÁVNADA NA HLODAVCE A KRTKY
- Pøípravek pro kontrolu výskytu hlodavcù - lze použít 

ve vnitøních i venkovních prostorách - vytlaète 10 - 20g 

do míst výskytu - jednoduchá a snadná aplikace - gel 

jednoduše vytlaète v pøedpokládaných místech výskytu 

hlodavcù - k východùm z nor, do cest - do deratizaèních 

stanièek, pastí atd. - gel úèinkuje ihned po aplikaci- 

hlodavci návnadu buï sežerou nebo do ní stoupnou - 
Balení 300g  CENA: 165Kè

STOP  ŠKÙDCÙM  granule

Návnada na hlodavce pro kontrolu výskytu hlodavcù ve vnitøních i 

venkovních prostorách - 10 - 20g do míst výskytu, v závislosti na 

pøedpokládaném množství hlodavcù - snadná aplikace - velmi 

lákavé pro hlodavce - BALENÍ:  500g - 108Kè       1kg - 189Kè       

5kg - 914Kè       10kg - 1699Kè

AKCE

2ks - 289Kè

5ks - 699Kè

10ks - 1375Kè

Návnada na hlodavce pro kontrolu výskytu hlodavcù ve vnitøních i 

venkovních prostorách - 1-2 ks sáèky do míst výskytu, v závislosti 

na pøedpokládaném množství hlodavcù - snadná aplikace - velmi 

lákavé pro hlodavce - úèinkuje ihned po použití - aplikuje do míst 

výskytu - do cest, chodbièek - do deratizaèních stanièek, 

deratizaèních boxù èi jiných misek BALENÍ:  500g - 129Kè     

1kg - 199Kè        5kg - 939Kè        10kg - 1799Kè

ESHOP www.stopskudcum.cz
postøiky, hnojiva, odpuzovaèe, pasti, lapaèe 

pøípravky proti škùdcùm aj. za velmi výhodné ceny. 

STOP  ŠKÙDCÙM  sáèky

SPREJ PROTI VOSÁM, SRŠNÍM 
Sprej na likvidaci vos, sršòí a jiného obtížného hmyzu. Likviduje na 

vzdálenost až 4m. Obsahuje látku, který hmyz ihned paralyzuje a 

hubí. Okamžitý úèinek. Lze použít na likvidaci hnízd nebo na volnì 

poletující hmyz. Balení:750ml  CENA: 189Kè

INTERIÉROVÉ DVEŘE OD HÖRMANNA
Společnost Hörmann, významný dodavatel garážových vrat,  

pohonů, dveří a zárubní začal v roce 2016 i na českém trhu nabízet 

rozsáhlý sortiment dřevěných interiérových dveří, jejichž předností 

jsou kvalita a velká variabilita. Tuzemský zákazník si může vybrat 

z celé řady modelů za velmi přijatelné ceny. Průřez sortimentem 

interiérových dveří lze zhlédnout v rozsáhle vzorkovně společnosti 

Hörmann v centrále na adrese Středokluky 315.

Více informací o výrobcích naleznete na www.hormann.cz.

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

58x v ČR
BRENO.cz

sledujte náš facebook
facebook.com/koberce.breno
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POJĎTE POMÁHAT
Novinka aku stěrka Kärcher WV 2 

Premium Pink Ribbon (doporučená 

prodejní cena 1 990 Kč), s atraktiv-

ními prvky v  růžové barvě spojuje 

dvě výhody. Je vynikajícím pomoc-

níkem při mytí oken. Zachovává je 

čisté, beze šmouh a za zlomek času. 

A navíc její koupí přispíváte 50 Kč 

na boj proti rakovině prsu. 

Myjte okna s  radostí a  bojujte 

a podpořte s námi dobrou věc. 

Více na www.karcher.cz 

a www.svetcisteni.cz

60 s
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DÁREK PRO KAŽDÉHO
Sháníte originální dárek? 

Chcete potěšit maminku, 

babičku, kamarádku či part-

nerku? Máme pro vás tip. 

Originální fotodeku, nebo 

fotopolštářek, které za vás 

budou vyprávět příběh.

www.fotodeky.cz 

ČAS NA TERASE -  INSPIRACE PRO TERASY A BALKÓNY
Venku to začíná pořádně pálit a byla by velká škoda trávit čas zavření doma. 

I když, čeho je moc, toho je příliš a nám je jasné, že se domů zase před velkým 

vedrem budeme schovávat.Teď je ovšem ideální čas vyladit si terasu nebo bal-

kón přesně podle vlastních představ, místo zútulnit a nachystat jej na grilovací 

sezónu nebo na čas, který budeme chtít trávit odpočinkem ve stínu. Často vidí-

me závěsná ratanová křesla nebo ratanové stoličky, ty na LALA Design najde-

te od značek Broste Copenhagen nebo Hübsch.  Inspirujte se na fotografiích 

a pak se s LALA Design připravte na stylové léto. 

www.laladesign.cz
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Ano, objednávám roční předplatné titulu Moje bydlení za 299 Kč.

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

po distribučních místech, nebo si ho zajistit prostřednictvím předplatného

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

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

zaplatíte víc než o polovinu méně.

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

PROČ SE ROZHODNOUT PRO PŘEDPLATNÉ?

bydlení

Z PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ

BUDUJEME NOVÝ DOMOV
LOŽNICE JAKO BEZPEČNÝ ÚKRYT





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

sledujte náš facebook
facebook.com/koberce.breno MODULEO.cz    BRENO.cz

KDYŽ 
VINYLOVÁ PODLAHA, 
TAK MODULEO!

výhody vinylových lamel:
� zvuková izolace

� odolnost vůči vlhkosti a opotřebení
� rozměrová stálost

� snadná údržba a opravitelnost
� dokonalá imitace dřeva nebo kamene

� ideální pro alergiky
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