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 vynikající kryvost
 jednoduchá aplikace
 hygienická čistota
 plná tónovatelnost

Interiérová barva
výjimečných vlastností

Vitex eco splňuje hygienické požadavky
pro nejnáročnější prostředí, jako jsou
nemocnice, operační sály, potravinářské
prostory nebo dětské pokoje.

Editorial
Léto už je v plném proudu, a já
doufám, že si ho užíváte pěkně ve
stínu zahrady, kterou jste dle našich
rad vybudovali, u bazénu, či s dobrou limonádou na terase. Zkrátka,
že s sebou přineslo nejen práci,
která při zlepšování bydlení nikdy
nekončí, ale i trochu té letní pohody.
Naše letní číslo je tak jako vloni doplněno o letní přílohu, kde
si řekneme právě něco o pobytu
venku či na terase a o tom, jak si ho
nejlépe užít. Kromě toho samozřejmě přinášíme i řadu dalších článků.

Poradíme vám, jak zabezpečit dům
před dovolenou, jakou ochranu
zvolit před sluncem či jak si trochu
INZERCE
obměnit interiér. Přineseme rady
ohledně koupelnového nábytku,
stejně jako poradíme se zařizováním
ložnice. Prostě tak jako po celý rok
i tento měsíc budeme vaším rádcem
při budování či zařizování domu.
Samozřejmě nebudou chybět ani
novinky plné nápadů a inspirace.
Tak krásné léto a těšíme se na vás
zase v září.
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Smart
Chytrý

Stohovatelný tlakový hrnec,
který umí šetřit místem.
Tlakový hrnec, který vám ušetří až 70% času
a výrazně tak sníží i náklady na přípravu jídel.
A navíc ušetří místo, neboť jeho
speciální tvar, umožnuje hrnce
do sebe zasouvat (stohovat).

Novinka

6L

3496,4796,-ce SMART,

STOP
ADNÝM
NESKL CŮM
HRN

Tlaková pokli
6 litrů,
tělo hrnce 4 a
ce.
skleněná pokli

4L

Ušetř íte

1300,-

DOPRAVA

ZDARMA

EXPEDICE

DÁREK

JEDNODUCHÉ

A ZDRAVÉ VAŘENÍ

KUCHAŘKA

ŠETŘÍ MÍSTO

A AŽ 70% ČASU

Volitelné příslušenství k dokoupení:
7L

DO 24 HODIN

10
LET
ZÁRUKA

6L

ZÁRUČNÍ

5L
4L

A POZÁRUČNÍ
Přehled
nabízených
litráží.

Skleněná poklice,
silikonové těsnění
a parní nástavba.

Ukázka
stohování
hrnců.

OBJEDNÁVEJTE NA TELEFONU 581 696 343 NEBO NA WWW.NADOBIASTON.CZ

SERVIS
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INTERIÉROVÝ DESIGN

OD SKLEPA AŽ PO PŮDU

Když jsme malí, domov většina z nás bere jako něco naprosto samozřejmého.
Jakmile se rozhodneme naše dětské jistoty opustit a vydáme se po vlastní ose,
pojem domov nabírá naprosto odlišné podoby. Svůj dům nebo byt si zařizujeme
podle svého vkusu, promítáme do jeho vybavení své potřeby a sny. Stejně jako
každému sluší něco jiného, tak i jednotlivým místnostem v našem domě či bytě
bychom měli dopřát osobitý styl.

INZERCE
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Obývák: vaše společenská vizitka
Obývák by měl být srdcem každého domu nebo bytu,
protože zastává hned několik funkcí najednou. Je místem společenského dění, místem, kde se rodina setkává po dlouhém dni i prostorem svátečním, kde trávíte
společně nejrůznější oslavy. Trendy proto hovoří jasně
- obývák by měl mít dostatečný přísun světla, neměl
by být zastavěný nábytkem a v tom nejmodernějším
pojetí může být klidně spojený s kuchyňským koutem
a jídelnou.
Ale kdo to tak má? Agentura Kaspen/Jung von
Matt vytvořila rozsáhlou studii s názvem Obejvák,
ve které se zaměřila na typické vybavení obývacího
pokoje průměrné české rodiny. Přestože projekt vznikl
původně jako analýza pro firmy, aby věděly, komu
nabízejí své produkty, projekt byl nakonec natolik překvapivý, že zajímal celou českou společnost.
Výsledky půlročního výzkumu definovaly klasický český
obývák jako prostor o velikosti 20 metrů čtverečních.
Obvykle se zde nachází pohovka, velká LCD televize,
laminátová podlaha, křeslo, dřevěná garnýž a záclona,
která sahá do výšky topení. I když se to zdá nepochopitelné, v obýváku obvykle najdeme také psací stůl
s počítačem a překvapivě i vysavač.
Abychom se vyhnuli stereotypu českých domácností
a vytvořili ze svého obývacího pokoje místnost, která
nás bude těšit a přitom nebude fungovat jako odkladiště věcí, pracovna a herna dohromady, je potřeba
se někdy poradit s odborníky. „Výhodou je, že máme
přehled v tom, co trh nabízí. Současně se vyznáme
v trendech, dokážeme určit, kde co bude stát, aby to
vyhovovalo životu v daném prostoru,“ upozorňuje
interiérová designérka Jana Skálová.
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Podle ní se řada českých domácností dopouští chyb,
které si vůbec neuvědomuje. „Lidé v obývacím pokoji
často skládají nábytek vedle sebe tak, jak jej kupují.
To nakonec vede k dojmu, že je místnost plná, špatně
se kolem nábytku prochází a celkový dojem je stísněný. Dalším nešvarem je meruňková barva na zdech,
špatně vybrané materiály nebo použité dřevo. Někdy
se stane, že je v domě nebo bytě velké množství různých typů dřeva. Správně bychom ale měli harmonicky
propojit jen asi dva nebo tři typy dřeva,“ objasňuje
Skálová.
Nedávný průzkum také zjistil, že se Češi zbavují knih.
Utrácejí za knihy v průměru 400 korun ročně. A to
opravdu není mnoho, když si uvědomíme, že kolem
čtyř set korun stojí jedna jediná kniha. „Je to zřejmě
tím, že žijeme v uspěchané době. Člověk přijde večer
z práce a už mu na čtení knihy nezbývá mnoho energie,“ zamýšlí se designérka Skálová. Ta se svými klienty
na jednom z prvních setkání vyplňuje dotazník, který
se právě množství knih v domácnosti také dotýká.
„V poslední době každý z klientů zmiňuje, že má
doma do třiceti kusů knih,“ doplňuje.

S nábytkem šetřit, na pohovce ne
Aktuální módní trendy hovoří jasně - nábytek by měl
být jednoduchý a modulární. Masivní nábytkové stěny
tak v obývacím pokoji najdete jen těžko. Stejně tak
skříňky plné porcelánu nebo křišťálu, který se směl
používat jen ke štědrovečernímu stolu. Co je ale zásadním kusem v místnosti? Jednoznačně pohovka.
Ať už bude pohovka u vás doma nepřehlédnutelným
solitérem uprostřed místnosti, nebo ji raději přesunete
ke zdi, měla by na sebe strhávat pozornost více než

XINNIX
www.skrytezarubne.info

LU X U S
SELECTION
www.twin.cz

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

Ložnice jako oáza klidu
Máte v ní relaxovat, spát a nabírat energii. Nic víc, nic
míň. České ložnice přitom často slouží jako prostor, ve
kterém nejen spíme, ale také jíme, pracujeme a koukáme na televizi. A to všechno je špatně. Zkuste z ložnice udělat svůj světlý a vzdušný svatostánek, rychle

tlačit a měla by se přizpůsobit vašemu tělu. Ležíte-li na
zádech a vaše bedra se příliš propadají, je pro vás matrace měkká. Obecně vzato vždy vybírejte spíše tvrdší
matrace, které jsou pro naši páteř lepší.

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

Barevný kompromis

pochopíte, že jedině tak se vám v ní zase bude dobře
usínat.
Základem ložnice je postel a jak je známo, tu zase
tvoří matrace. Přitom podle odborníků lidé kvalitu matrací stále ještě podceňují. „Kvalitní matraci si kupují
většinou až starší lidé, které k tomu donutí zdravotní
problémy. Jinak lidé šetří jinde a spokojí se i s horšími
výrobky. Matrace je přitom pro kvalitní spánek nesmírně důležitá,“ objasňuje interiérová designérka Lenka
Zimmermannová.
Matraci proto nekupujte ve velkých hypermarketech,
ale poptejte se ve specializovaných prodejnách, kde je
většinou i vyškolený personál. Každý člověk potřebuje
totiž jinak tvrdou matraci a vždy se nákup odvíjí od
stáří klienta i jeho zdravotních obtíží. Matraci si proto
v obchodě vždycky pořádně vyzkoušejte a nestyďte se
chvíli si na ni opravdu poležet. Jedině tak poznáte, že
vám skutečně vyhovuje. Matrace by vás neměla nikde

V moderním designu platí heslo „všeho s mírou“.
V barevném provedení ložnic pak dvojnásob. Právě tady se totiž snažíme uklidnit po náročném dni.
Snažíme se nepřemýšlet, relaxovat a soustředit se jen
na sebe a své myšlenky. A z tohoto rozjímání by nás
nemělo nic vytrhnout.
I z toho důvodu by v ložnici měly převažovat spíše
decentní barvy. „Svým klientům často doporučuji
nadčasové zemité odstíny, které se neomrzí. Pokud
má někdo rád výraznější a veselejší barvy, tak společně
klidně vybereme odstín lila nebo zelenkavé, ale nikdy
to nesmí být barva křiklavá,“ zdůrazňuje Zimmermannová.
Obecně platí, že chladné barvy jsou pro spánek mnohem příjemnější. Pokud chcete ve své ložnici vytvořit
příjemnou a relaxační atmosféru, nepoužívejte více
než čtyř různé barvy, které se budou opakovat na
stěnách, nábytku i doplňcích. V opačném případě by
prostor působil chaoticky.
Možná si říkáte, že jednoduché barvy oživíte rostlinami. Od těch ale designérka Zimmermannová odrazuje.
„Rostliny v noci do ovzduší vypouštějí oxid uhličitý,
což rozhodně není pro náš spánek ideální. V poslední
době proto klientům doporučuji suché vazby. V současnosti už existují kvalitní impregnace, díky kterým
se na nich nedrží prach. Navíc takovou suchou vazbu
můžete snadno obměnit a vypadá stále dobře,“ dodává Zimmermannová.

Dvakrát měř, jednou řež. U kuchyně
obzvlášť
Krásná kuchyň je snem mnoha českých hospodyněk.
Ale dotáhnout své sny až do konce něco stojí. Mimo
to, že nové a moderní kuchyně se finančně mohou
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vyšplhat až ke stům tisícům, vás přípravy a realizace
budou stát nemálo sil psychických. Možná i proto je
vhodné přizvat si k plánování nové kuchyně někoho,
kdo tomu opravdu rozumí. Ušetříte peníze i nervy.
Než se do příprav pustíte, položte si základní otázky:
Jak velkou kuchyni chci a mohu mít vzhledem k dispozici místnosti? Jaký se mi líbí styl? Jak často vařím a pro
koho? Kolik se nás v kuchyni bude pohybovat? Jaký
mám rozpočet? Odpovědi vám pomohou zorientovat
se ve vašich představách ještě předtím, než si dáte
schůzku s designérem.
Kuchyň by v prvé řadě měla sloužit tomu, k čemu
byla původně určená. Je to místo, kde se vaří, chystá
a připravuje. Musí tedy vyhovovat zejména tomu, kdo
je u sporáku nejčastěji. Důležité pro něj je, aby měl
všechno potřebné po ruce, nemusel nic dlouho hledat
a měl dostatek pracovního prostoru. Všechny plochy
by měly být navrženy tak, aby po práci nebolela záda
nebo krk.
V zásadě se vše odvíjí od tří pracovních zón. Jedna
slouží k vaření, druhá k umývání nádobí a třetí k uchování potravin. Zóna vaření zahrnuje plochu sporáku
a jeho bezprostřední okolí, umývání nádobí se týká
dřezu a myčky a uchovávání potravin ledničky a mrazničky. V zónovém uspořádání platí jednoduchá pravidla. Pokud chceme, aby vše fungovalo v harmonii,
neměly by být zóny od sebe ve větší vzdálenosti než
osm metrů.
Jistě, ne každý si může dovolit velkou kuchyni, kam
vměstná bez problému všechny potřebné spotřebiče
a nářadí. Máme pro vás ale dobrou zprávu. Zkušený
interiérový designér vám i v malém prostoru navrhne
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takovou kuchyňskou linku, která bez větších problému
pojme všechno důležité.
„Člověk si musí uvědomit, že rekonstrukce kuchyně je
často největší položkou při renovaci interiéru. A také
by vám podle toho měla sloužit. Problém je, že lidem
se obvykle něco líbí a pak si to pořídí, aniž by tomu
dali nějaký koncept,“ tvrdí interiérová designérka
s mnohaletými zkušenostmi Jitka Kobzová.
Podle ní lidé často kupují vybavení nesystematicky.
„Jeden den zajedou do Ikea pro kuchyňskou linku,
druhý den pro jídelní stůl do Sconta. Aniž by si cokoliv
dlouho promýšleli, mají najednou doma kusy nábytku,
které spolu vlastně ani moc neladí,“ připomíná odbornice.
Jedinou cestou, jak neudělat při výběru kuchyně
chybu, je dát si na čas. „Nehoňte se, sedněte si a přemýšlejte. Představujte si svou kuchyň, malujte si. A až
budete vědět, co chcete, zjistěte si bez spěchu, kde
a za kolik můžete dané vybavení sehnat. Ukvapené
nákupy se nevyplácejí. Projděte si obchody, udělejte si
fotky a doma porovnávejte,“ doporučuje Kobzová.

Na míru nebo ze Švédska?
Kuchyně vás bude stát nemalé peníze, a tak je jasné,
že budete zřejmě přemýšlet nad tím, u jaké firmy
nábytek vyberete. Pokud si nechcete objednat skříňky
u truhláře, můžete samozřejmě využít široké nabídky
obchodních řetězců. Ani designéři je neodmítají.

Text: Nela Maťašeje,
foto: Schutterstock.com

ORIGINÁLNÍ
DĚTSKÉ POKOJE NA MÍRU

Chystáte se na změnu dětského nebo obývacího pokoje? Nebo na proměnu staré kuchyně? Obraťte se
na odborníka, který vám poradí, zpracuje vizualizaci a zajistí realizaci. Ušetřím vám čas, nervy a peníze.

Alžběta Prachatická / www.apdesign.cz / +420 603 238 056
INZERCE
ap design.indd 1
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Firma MIJA-Therm, s.r.o Vám nabízí vše
ze světa skla a moderního designu:
• hliníkové Pergoly VARIO (Systém Pergola
VARIO je určený pro venkovní zastřešení.
Znásobuje výhody pergoly, jako stínícího
prvku a plného zastřešení jako ochrany
před deštěm.
• celoskleněné dveře, hliníkové zárubně
• celoskleněné schodiště, sprchové kouty,
obklady, stěny, zábradlí
• celoskleněné fasády, stříšky
• elektricky ovládaná skla a skla s LED diodami
• vlastní laminace a pískování skel pro jakoukoliv grafiku
• vše na míru a dle požadavků investora
• možnost neomezeného výběru barev skel
včetně grafiky, textilních, kovových, přírodních i jiných materiálů, které se dají se
sklem laminovat

Showroom Vrchlického l 439/29 l 150 00 Praha l Vzorková prodejna, sídlo spol. U Splavu 46, 788 13 Rapotín
Tel: +420 583 214 921 l 777 30 30 38 l e-mail: info@mija-t.cz l www.mija-t.cz
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KUCHYNĚ,
STŘEDOBOD BYTU
Spojení kuchyně s obývákem, to je trend, který se dnes vrací, vždyť v sednici se
vždycky sedělo u pece, vařilo a povídalo. Samozřejmě základem je dobrý bar, kde
se sedí. Kuchyně se stává středobodem bytu, kde se nejen vaří, ale odehrává se
zde i celý život rodiny…
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Dobu, kdy žena v uzavřené místnosti zvané kuchyně
automaticky trávila půl dne přípravou jídla pro muže,
který domů přinášel výplatu, již dávno odvál čas.
Přesto se najdou pohodlní muži, kteří by se do těchto

měli byste uspořádání kuchyně věnovat zvýšenou
pozornost. Katastrofou může být nová kuchyně, kde
žena při krájení cibule brečí nikoliv pro vlastnosti cibule, nýbrž proto, že celou dobu musí stát na špičkách,
zatímco její muž se při mytí nádobí hrbí
jako Quasimodo. Nezapomínejte ani na to,
zda jste levák, či pravák. Kvůli kuchyňské
lince se přece nebudete přeučovat. Přemýšlejte rovněž nad tím, jestli skutečně využijete všechny spotřebiče, které jsou v nabídce. Že má sousedka nejnovější mega super
myčku z USA ještě neznamená, že ji musíte
mít taky. Úložný prostor by měl být praktický a zároveň odpovídající počtu členů
vaší rodiny. Kuchyně z lamina, kuchyně
z dýhy, kuchyně z masivu či žuly? Ve všech
to žije jak přes den, v čase snídání, obědů
a večeří, tak v noci, kdy si jdete tajně na
vaši oblíbenou zmrzlinu.

Požadavky na kuchyň

historických dob rádi vrátili. Nejsou schopni akceptovat fakt, že muž stojící u kuchyňské linky v košili
s vyhrnutými rukávy, s pánví svírající v ruce je pro
velkou část ženské populace sexy. Indikátorem může
být frekvence pořadů s muži coby kuchařskými odborníky. Kuchyně jsou tedy tepajícím srdcem domova, do
něhož dávno nemají přístup jen zástupkyně něžného
pohlaví. Naopak, současným trendem je propojování kuchyně a obývacího pokoje, což dává významný
prostor ke komunikaci členů rodiny. Během přípravy
jídla si tak můžete v klidu povídat, aniž byste museli
zvyšovat hlas.

Jak by tedy taková moderní kuchyně měla
vypadat? Předně by měla být v příjemné barvě. Je všeobecně známo, že teplé
odstíny linky i nábytku vytvářejí domácí
atmosféru. Kuchyň by také měla splňovat takzvané
ergonomické požadavky, což znamená, že by měla být
postavená tak, aby dotyčný, který v ní bude působit,
měl všechno po ruce. Aby měla svou logiku od chvíle, kdy přinesete nákup. Ten postavíte na odstavnou
plochu, vybalíte ho, co je potřeba umýt, dáte do
dřezu, co vyhodit, do odpadků. Žádné zbytečné kroky
a účelný prostor pro přípravu surovin. Maso opláchneme v dřezu, nakrájíme na velkém prkénku, dva kroky
a jste u sporáku. A co by v kuchyni rozhodně nemělo
chybět? Určitě kvalitní dvoudřez, kvalitní baterie se
sprchou a drtičem odpadků.

Pozor, vybíráme!

Indukční vaření

Výběr té správné kuchyně ale není nic jednoduchého.
Předně je důležité si uvědomit, zda bude kuchyně skutečně součástí obývacího pokoje. Pokud ano, celkový
prostor by měl působit komplexně, harmonicky, a to
jak po stránce funkční, tak po stránce estetické. Jednoduše řečeno, vše by mělo do sebe zapadat. Vycházet
bychom měli z tvaru místnosti, brát v úvahu počet
oken. Se vším by vám mělo poradit kuchyňské studio,
které jistě pro představu nabídne nejen sestavenou
kuchyňskou linku jako takovou, ale i její 3D vizualizaci
přizpůsobenou vašemu bytu či domu. Samozřejmostí jsou tištěné katalogy. Velkou pozornost je třeba
věnovat vestavěným spotřebičům. Nepostačí jen fakt,
že má mikrovlnná trouba originální design. Měl by nás
zajímat i stupeň hlučnosti a spotřeba energie.

Na dosah hlavní přípravny jídla by mělo být koření
a další ingredience, účelnost mají skřínky a šuplíky na
náčiní i otočný karusel na hrnce či pánve se zabudovaným prkénkem. Talíře a hrnky pak doporučujeme
umístit do skříněk nad kuchyňským stolem, kde byste
měli mít k dospozici i další suroviny, od mouky přes
těstoviny po rýži. Samozřejmostí je pak dobré osvětlení a výkonná klimatizace. Řada moderních nožů,
vidliček, naběraček i obracečů v moderních kuchyních
visí podél zdi kuchyně, což je praktické i pěkné pro
oko. Velmi praktický je i dvousporák s plynovými hořáky se dvěma elektrickými troubami. V poslední době
se dostává do popředí i takzvané indukční vaření. Je
rychlejší a stojí na bázi elektromagnetického vlnění.
Sporák zůstane studený a rozpálí se jen hrnec. Když na
plotnu něco kápne, nepřipálí se to.

Kuchyně pro basketbalistu?
Pokud jste párem, u kterého výškový rozdíl tvoří 50cm,
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Text: Jana Abelson Tržilová, foto: Schutterstock.com

LEGRABOX –
elegance v pohybu
LEGRABOX nyní nabízí ještě větší volnost při návrhu – s konstrukční variantou
LEGRABOX free. Pro zdůraznění individuálních přání je možné využít velkoplošné
zásuvné prvky, jako např. sklo, dřevo nebo kámen.

Více informací
k LEGRABOX

www.blum.com/legrabox

JAK VYBRAT
KOUPELNOVÝ NÁBYTEK
Co všechno chcete ukládat v koupelně? Pro někoho to znamená jen potřeby
osobní hygieny a nejspíš i prací prášky, protože většina domácností má pračku
v koupelně. Někdo má ale větší koupelnu a v bytě mu chybí komora, takže zde
bude chtít uskladnit i nějaké prostředky na úklid, mop a kbelík. Někdo zase chce
mít v dobře větrané koupelně uložené ručníky, osušky a třeba i ložní prádlo.
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Záleží tedy nejen na tom, jak je koupelna velká, ale
také jak se v ní dá větrat. Tam, kde je okno, můžete
do skříněk ukládat i prádlo. Když máte ale jen větrák,
zbytková vlhkost by se natáhla do prádla a to by mu
nedělalo dobře, mohlo by dokonce začít plesnivět.
V tom případě je lépe v koupelně ukládat je věci
dobře zabalené. Najde se jich ale i tak dost. Kromě
přípravků na úklid a praní to mohou být třeba zásoby
konzerv a kapsiček pro pejska či kočku i stelivo pro
ně, pár přebytečných květináčů, zemina a hnojiva pro
pokojové květiny atd.

Skříňky pod umyvadlem
Toto je kus koupelnového nábytku, který využijete
i v té nejmenší koupelně. Máte-li klasické závěsné
umyvadlo, můžete ho mít celé zapuštěné do skříňky,
nebo s okraji přesahujícími přes ni - pak bude objem
umyvadla větší a také bude mít kus odkládací plochy
na misku na mýdlo nebo skleničku na zuby. Velmi
elegantní a moderní jsou umyvadla lavorová, kulatá,
oválná i hranatá. Jsou umístěna na horní desce skříňky,
baterie je vyvedena skrz otvor v této desce. Ta by měla
být z materiálu, kterému vůbec nevadí voda - z kamene přírodního či umělého, případně z nerezu či plastu.
Kolem samostojného umyvadla se totiž přece jen víc
nacáká, než kolem závěsného. Skříňka pod umyvadlem plní estetický účel i proto, že v ní jsou schované
přívody vody a sifon či husí krk odpadu. Musíme tedy
počítat, že ty zaberou uvnitř skříňky nějaký prostor.
Pod většími umyvadly můžeme ale mít i skříňku dělenou, v jedné části jsou skryté hadice, druhá může být
částečně zásuvková na nejrůznější drobné předměty,
zásobu mýdel a zubních past a částečně policová na
předměty větší. Pod umyvadlo k hadicím se určitě
vejdou různé úklidové a prací prostředky, nebo třeba
kbelík a plastový lavůrek na namáčení prádla.

Skříňka na špinavé prádlo
Ideální je odkládat prádlo před praním do koupelny,
k pračce tu bývá nejblíž a z hygienických důvodů je to
také nejlepší. Když máte dost místa, pořiďte si skříňku
s výsuvnými či vyklápěcími koši hned několika, abyste
prádlo mohli rovnou třídit. Před praním se vám pak
nepřimíchá do bílého červená ponožka, která pouští
a neobarvíte si celou náplň pračky na růžovo. Skříňky
na špinavé prádlo by měly být větrané. Pokud mají
zadní stěnu děrovanou, neměly by stát těsně u zdi.
Lepší jsou tedy vyklápěcí nebo výsuvné koše, které
mají v dvířkách nebo v přední stěně mezeru. Pokud
jsme u košů, mohou to být také pěkné proutěné solitery s víkem, které koupelnu ozdobí. Vnitřek vyložíme
plátnem, aby se prádlo o proutí nepoškodilo.

Pojízdné skříňky a nožičky
Šikovné jsou i skříňky, které se dají snadno přemístit.
Na kolečkách můžeme mít třeba úzké skříňky s plastovými boxy, které si přisuneme k vaně, abychom měli na
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dosah šampon nebo různé propriety, které při koupání potřebujeme. Navíc v koupelně je třeba vytírat
celou podlahu, takže lehce odsunout skříňku se hodí
také proto. Koupelnový nábytek je vhodnější „držet
od podlahy“, k tomu slouží plastové nebo nerezové
nožičky tak vysoké, abychom pod ně pohodlně zajeli
s mopem. Nebo můžeme i spodní skříňky zavěsit na
stěnu a nechat pod nimi dostatek místa na úklid.

Jaký zvolit materiál
Škála materiálů na kuchyňský nábytek je stejně bohatá jako na nábytek do jiných místností. Jen povrchová úprava musí vyhovovat vlhkému prostředí. To se
týká hlavně oblíbeného nábytku z masivního dřeva.
Zejména v prostorných koupelnách se dřevo vyjímá
báječně, je ale třeba volit buď některé z exotických
dřev, které dobře snášejí vlhkost (teak, wenge, zebrano) nebo pěkně vybarvená dřeva jako je javor, olše,
třešeň, ořech, ovšem se speciální povrchovou úpravou
několika vrstvami transparentního laku. Pokud chceme
nábytek bílý nebo barevný, je praktičtější volit biodesky nebo homogenní pevné MDF desky, které pod
nátěrem na rozdíl od masivu už nepracují a nehrozí,
že lak bude praskat.
Čelní strany skříněk se v moderních koupelnách často
kombinují se sklem, oblíbené je zejména pískované
sklo nebo dnes moderní sklo s vlisovanou fólií, případně obrázky vyzdobené Grafosklo. Jinou variantou je
použití nerezového plechu nebo hliníku.
Do módy stále více přicházejí i jiné materiály než dřevo a dřevodesky. Nejen horní desky, ale celý nábytek
se vyrábí s umělého kamene. Na výběr je Technistone,
konglomerovaný kámen, který obsahuje více než devadesát procent přírodních surovin – žul a křemičitých
písků. Směs je dobarvena barevnými pigmenty a jako
pojivo se používá polyesterová pryskyřice. Na povrchu je možné docílit lesku, podlesku nebo tryskaného
povrchu. Vynikající vlastnosti pro výrobu koupelnového nábytku vykazuje Corian, neporézní materiál
s hladkou plochou, který lze řezat, frézovat, brousit,
lepit. Vyrábí se v několika desítkách barev a textur.
S oblibou s ním pracují designéři, díky jeho neomezené tvarovatelnosti, nemusíte mít tedy klasické skříňky,
ale i nábytek oválný, kulatý, tvarovaný do vlny apod.
Ve velkých koupelnách se takový designový nábytek
dobře kombinuje s netradičními tvary umyvadel a odvážnými samostojnými vanami.

Není koupelna bez zrcadla
Součástí koupelnového nábytku je rozhodně i zrcadlo nebo zrcadlová stěna. V koupelně se bez pohledu do zrcadla neobejdeme, ať už jde o účes, make
up nebo pánské holení tváří do hladka. Jednoduché
zrcadlo s poličkou moc parády v koupelně nenadělá.
Naštěstí je na výběr mnoho tvarů i velikostí zrcadel,
které vhodně doplní pěkný nábytek. Zrcadlo může
být součástí dvířek na skříňce nad umyvadlem, ale
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Fyzikální

ÚPRAVNA VODY

Aquasar
pro domácíc i průmyslové využití

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

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

WWW.AQUASAR.CZ

můžeme mít také volně zavěšené. Ve velké koupelně,
kde máme dvě umyvadla vedle sebe, se bude hodit
jednoduché zrcadlo bez rámu po celé šířce umyvadel.
V malých koupelnách zase bývá právě zrcadlo nejvýraznějším dekorativním prvkem, můžeme si tedy
vybrat podle toho, jaký styl nábytku máme - kulaté,
oválné, čtvercové, obdélníkové, hladké i zdobené. Kdo
si na zrcadla hodně potrpí, může si třeba stěnu nad vanou obložit zrcadlovými dlaždicemi. Ale pozor - v dosti
agresivním koupelnovém prostředí zrcadlové dlaždice
mohou brzy začít ztrácet lesk, vybíráme tedy jen tu
nejvyšší kvalitu.

Podlaha nesmí klouzat
Nejoblíbenější podlahovou krytinou v koulenách je ke-
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ramická dlažba. Když pod ní umístíme spirálu podlahového topení, bude se rychle a příjemně prohřívat,
takže se nemusíme bát, že z vany budeme vystupovat
na chladnou zem. Stejně komfortní z hlediska podlahového vytápění je i přírodní kámen. Na výběr jsou
různé designy žuly, pískovce, mramoru nebo černého
čediče. Kámen se velice dobře kombinuje se dřevem
- oba přírodní materiály se skvěle doplňují. Nemusíte
mít hned celé vybavení koupelny z masivu, stačí třeba
jen několik prvků, které vizuálně podpoří propojení
s kamennou podlahou. Chceme-li podlahu rychle
položenou a levnou, můžeme sáhnout po PVC, vyšší
kategorií celoplošných podlah je linoleum se speciální
koupelnovou povrchovou úpravou. Takto položené
podlahy je třeba pevně spojit svařovacími páskami,

tální nálady, stejně jako ručníky, osuškami, mycími
houbami.

Vany, sprchy a umyvadla

aby pod krytinu nikde nemohla zatékat voda. Celoplošnou podlahu můžeme mít také z litého betonu.
Tento materiál po letech přichází zase do obliby,
zejména proto, že nejsme omezeni na nevzhlednou
šeď, ale můžeme volit různou pigmentaci, dokonce
i baevné vzory lze vytvořit.
Důležité v každém případě je, aby podlaha v koupelně měla protiskluzový povrch. A protože vlhkost
i tak může udělat své, vybavíme si koupelnu nějakou
pěknou předložkou. Může být dřevěná, plastová
nebo látková. Těch posledně jmenovaných budeme
mít v zásobě několik, protože je třeba je často prát.
Jednobarevné nebo pestré předložky přinášejí do
koupelny proměnlivý designový prvek, kterým si místo relaxace a očisty upravíme třeba i podle momen-

Tyto dva zařizovací prvky pořizujeme vždy jako pár jejich design by měl mít shodné prvky. Výrobci na to
pamatují, takže na trhu najdete často „sourozence“
- vanu a umyvadlo. Dnes není problém umístit vanu
do jakékoliv koupelny, i do té nejmenší se vejde třeba
vana sedací nebo využijeme zkosení jedné strany vany,
abychom dokonale využili prostor. Potrpíme-li si na
velkorysý design, pořídíme si do velké koupelny vanu
samostojnou, na soklu nebo na nožičkách. Na výběr
jsou jak vany klasických tvarů se starožitně vypadajícími nožkami, tak i zcela moderní hladké ovály nebo
třeba vlny s dvěma integrovanými sedátky. Ano, vany
se vyrábějí i pro dva - proč ne, relaxační koupel ve
dvou je příjemně strávenou partnerskou chvilkou.
Pokud si vanu pořizujeme na relaxaci, musíme do vody
samozřejmě vstupovat již umytí. V takovém případě
je ideální mít v koupelně i sprchový kout. Díky dokonale těsnícím spárám v podlahách a možnosti osadit
sprchové zástěny k podlaze s těsněním tak, aby voda
neprotékala do zbytku koupelny, jsou dnes velmi
oblíbené sprchové kouty bez vaniček, se samostatným
odtokem v podlaze. Pohodlně se do nich vstupuje
a můžete si do nich naistalovat jen sprchu od stropu
nebo sprchový panel, na kterém bude nejen horní, ale
také ruční sprcha, případně i masážní trysky. Praktickou věcí ve sprchovém koutě je sedátko. Bývá součástí
některých panelů, ale můžete ho postavit i od stěny,
obložené stejně jako zdi sprchového koutu.
Vany se vyrábějí z nejrůznějších materiálů. Klasikou, se
kterou se kdysi začínalo a která nezestárla, je litina. Litinové vany jsou velmi těžké, jejich výhodou je ovšem
možnost akumulovat teplo, které zpátky předává do
vody. Proto voda v takové vaně zůstane dlouho teplá.
I když litina patří spíše k přežitým materiálům, stále
se najdou ti, kteří jí z určité nostalgie dají přednost.
Vyhledávané jsou volně stojící vany na nohách evokující staré časy.
Nejčastěji používanými materiály jsou ocelový plech
se smaltovaným povrchem a akrylát. Dostatečně silný
plech zajišťuje samonosnost, takže se vana vůbec nepohybuje. Standardní je síla 2 mm, kvalitnější a dražší
typy pak mají tloušťku 3 mm, přičemž síla zahrnuje
i smalt, který materiál povrchově chrání. Díky němu je
vana odolná proti poškrábání.
Akrylátové vany jsou vynálezem konce minulého století. Rychle vešly v oblibu, protože umožnily mnohem
širší škálu tvarů van, akrylát se totiž odlévá do forem.
Pozor ale na levné typy akrylátových van, mohou působit nestabilně, když do nich vstupujete, může se dno
citelně pohupovat. Problém akrylátu je také snadné
poškrábání - určitě si tedy takovou vanu nepořídíme,
pokud si v ní malé dítě hraje s hračkami nebo v ní
koupeme domácího mazlíčka s ostrými drápky. Na trhu
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jsou dnes také vany z jiných plastů, zpravidla speciálně
vyvinutých některým výrobcem koupelnového vybavení. Tak můžeme v designových časopisech vidět třeba
vany v pestrých barvách a dokonce i průhledné.
A samozřejmě i pro výrobu van se dnes stále častěji
používá umělý kámen, jehož tvarové možnosti jsou
díky lití do forem stejně neomezené jako u akrylátu.
Narozdíl od velice drahých van z přírodního kamene
jsou ty z umělého levnější a nabízejí i velkou škálu
barevných možností, od nápodoby různých druhů
kamene až po prakticky nekonečnou škálu barevných
odstínů.
Kromě výše uvedených materiálů na vany se v koupelně samozřejmě stále uplatňuje sanitární keramika. Z ní
se vyrábějí umyvadla, toalety, bidety. Nemusí být jen
bílé, na výběr je několik příjemných pastelových barev
světlounkých i sytějších odstínů.

Toaleta a bidet
Pokud si to z hlediska prostoru můžete dovolit, je
praktické do koupleny umístit i toaletu, i když máte
jedno wc ve zvláštní místnosti. Bidet je pak součástí
skutečně pohodlné a komfortní hygieny intimních
partií. Dnes se obojí často integruje do jednoho,
v toaletní míse je integrováno sprchovací zařízení,
případně i sušení teplým vzduchem. Jinou možností
je použití bidetového prkénka, které poslouží zcela
plnohodnotně, může mít tlačítkové ovládání na hraně
nebo dálkový ovladač, omývání studenou nebo teplou
vodou i případné sušení teplým vzduchem.
Samostojné wc zabírá dost místa, proto se dnes často
používají závěsné mísy. Rozhodně nemusíte mít obavu
z jejich nosnosti, jsou zavěšené na bytelné ocelové
konstrukci, která se umísťuje do volného prostoru za
stěnu nebo se zabuduje do stěny pod omítku, není
tedy vidět a nezabírá v koupelně místo.
Pokud máte v koupelně toaletu a bidet, připočtěte
si k designovým sourozencům vana + umyvadlo další
dva. I zde výrobci pamatují na kompletní sestavy, aby
vaše koupelna měla pěkný jednotný ráz.

Barvy v koupelně
Bývá zvykem v koupelně barvami spíše šetřit, používat
jemné barevné tóny a spíše méně ozdob v podobě lišt
nad obklady nebo sem tam nějaké zdobené dlaždice
umístěné mezi jednobarevné či mramorované. Moderní interiér si ale rád hraje s pestrými barvami i v koupelně. Vzhledem k tomu, že jde o místnost odpočinku
od celodenního shonu v agresivním prostředí, měli
bychom barevné ladění vždy přizpůsobit svému naturelu a volit ty barvy, které nás naladí do klidu a pohody. Jednou z možností je například obraz z Grafoskla
použitý místo obkladů jedné stěny. Tady mohou kvést
žluté slunečnice nebo se zde vlní mořské pobřeží zalité
sluncem - každému, co se mu líbí. Příjemnou rozjásanou barvou v koupelně je žlutá, můžete ji použít na
jednu stěnu, rámečky zrcadel, detaily na skříňkách,
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poličkách. Teplá žlutá vytvoří útulné prostředí, kdežto
jásavý neonový odstín se hodí do koupelny v úpravě
pop. Hodí se přidat i kontrasty v podobě tmavších
barev - dekoru dřeva na dveřích či granitově šedé na
skříňkách. S červenou je třeba šetřit, je to velmi dramatická barva. Přesto několik červených detailů může
výborně oživit koupelnu, kde se jinak uplatňuje hlavně
bílá barva. Modrá je koupelnová oblíbená, ale právě
proto může působit klasická světlá modř fádně až
uniformně. Proto je lepší pro originální koupelnu volit
třeba šedomodrou až do fialova nebo jásavou sytou
tyrkysovou barvu. Opět kombinujeme s bílou, dřevem,
šedými tóny, abychom koupelnu harmonizovali.
Zvláštní kapitolou je použití LED světla na transparentních materiálech. Velice efektní jsou průhledné vany
prosvětlené zespodu LED světýlky. Když si pořídíte
žlutou, oranžovou nebo zelenou průhlednou vanu
zajímavého tvaru, dejte jí opravdu vyniknout a zbytek
koupelny volte v neutrálních odstínech bílé a šedé.
LED světly v barvě vany pak můžete rozsvítit okraje
zrcadla nebo jimi olemovat dveře.
A pokud si nemůžete pořád barvu vybrat, můžete se
vyřádit tak, že použijete až pětibarevnou mozaiku na
obklady i na podlahu sprchového koutu. Mozaikový
obklad v teplých odstínech vytvoří velmi příjemné
prostředí, pokud hýření barev zklidníte bílými zařizovacími prvky.
Text: Gabriela Koulová,
foto: Schutterstock.com

www.koupelny-kaplan.cz
Sprchový kout 90x90 - AG3090
s vaničkou z litého mramoru
AKCE 7590,- S DPH

Vana MIAMI
160cm/170cm x 70cm
3255,-/3589,- s DPH

Termostatická hlavice
RAS-CK

129,- s DPH

DOPRAVA ZDARMA po celé ČR při objednávce na 9000,Prodejna - Budějovická 144, Praha 4, 14000, Telefon 261 264 077
mobil. tel.: 608 961 317
e-mail: info@koupelny-kaplan.cz

Prodej koupelnového vybavení

E-shop

26 | BYDLENÍ

TRENDY V BYDLENÍ
Designéři módního průmyslu mění své kolekce šatů několikrát za rok - nejméně
pro každé roční období. Bytové a interiérové designérství sice tak často nové
kolekce nábytku nenabízí, ale v tomto odvětví to není ani potřeba.

INZERCE
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Kdo z nás by měnil kompletně obývací pokoj nebo nábytek do ložnice s takovou pravidelností, jakou nakupujeme například oděvní doplňky nebo obuv? Trendy
nábytku se zpravidla mění každý rok a skvělé designérské kousky lze spatřit například na mezinárodních
veletrzích, odkud čerpají inspiraci další výrobci i bytová
studia. Některé trendy se ale nemění a zůstávají dlouhá léta na vrcholu. Většinou se jedná o moderní nábytek, který má jednoduchý styl a čisté linie, má kvalitní
provedení a vydrží atraktivní po mnoho let.

nace a možnosti uplatnění. Stále platí, že nová výmalba stěn je jedním z nejrychlejších, nejvýraznějších
a cenově dostupných změn vzhledu interiéru. A jaké
barvy jsou tedy letos tzv. trendy? Barevné trendy
vycházejí z „možnosti“ nalezení nových myšlenek ve
všem, co jsme v poslední době začali opětovně oceňovat. Tato koncepce nás podněcuje k tomu, abychom
čerpali nové možnosti ze světa kolem nás. Zároveň

Který nábytek je letos opět „in“?
Letošní hity nábytku můžeme nalézt na mnoha místech. Jde zejména o luxusní nábytek, nábytek z masívu
ale také plastový nábytek či pokojové a bytové doplňky. Pod luxusním nábytkem si můžeme představit například kožené sedačky, ale také již zmíněný nábytek
z masívu prvotřídní kvality. Velmi oblíbený je tento rok
bukový a břízový masiv, z něhož lze kompletně zařídit
celý interiér. Moderní domácnost by neměla vynechat
ani plastový nábytek, například v podobě jídelních
židlí. Plastové židle vypadají pěkně a jsou nenáročné
na údržbu. Jsou vhodné i na zahradu nebo terasu. Do
domácnosti se hodí typ kombinovaný s chromovanou
ocelí. Trváme-li na luxusní variantě, vybíráme plastové
židle v čirém provedení.
Doplňky
Domácnost ale netvoří pouze nábytek, je třeba mu dodat trochu originality různými doplňky. Kromě obrazů
a dalších uměleckých děl se do interiéru hodí lampy
všech možných typů, od stojacích až po stolní. Pokojové lampy tak neslouží pouze jako zdroje světla, ale
také jako dekorativní prvek každé místnosti. Vybrat
lze klasické i moderní tvary, na jedné či více nohách
a v rozmanitých tvarech, jako například ve tvaru hrušky či ptačího hnízda.
Kam se vydat za nábytkem?
Kvalitní nábytek do interiéru, ale i exteriéru lze
nakoupit nejen v kamenných prodejnách, ale i na
internetu v e-shopech. Někteří dávají přednost osobnímu výběru, neboť se domnívají, že pouze v takovém
případě si nábytek prohlédnou nejlépe. V dnešním
světě digitálních fotografií to ale není nezbytné, protože nábytek vypadá realisticky i na obrázcích, kde je
vyfocen z několika úhlů.
Každý zákazník tak může nábytek vidět shora nebo
z několika stran a k některým výrobkům jsou přiřazeny
fotografie interiéru včetně konkrétního nábytku. Lépe
si tak můžeme představit, jak bude vypadat v naší domácnosti. Samozřejmostí je pak možnost výběru barvy,
materiálu potahu, rozměrů či jiného provedení (např.
strany rohové sedačky).

Trendy barev
Ano, i barvy mají své trendy, respektive jejich kombi-
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také dodává odvahu kombinovat materiály a barvy
novými, neočekávanými a přesvědčivými způsoby. Barevné trendy by měly být plné optimismu a energie, ve
kterých se budou prolínat syté barevné tóny s jemnými
tlumenými a pastelovými barvami.
Trendy barvou se stala korálová červeň. Ta se vymyká
svou živostí, přičemž z ní také vyzařuje výstřednost
i serióznost zároveň. U červené barvy je také zajímavé, že ve všech světových kulturách vzbuzuje výrazné
emoce. V Číně je to barva štěstí, v Indii je spojována
s manželskou pohodou a porozuměním. V mnoha
západních společnostech je to barva vášně a síly.

Podlahové krytiny
Své trendy samozřejmě mají i podlahové krytiny.
Trendem pro letošní rok je například dřevěná podlaha
blyštící se jako zrcadlo, která znamená posun od rustikálního vzhledu k novému odvážnějšímu směru, kde
dominují elegance, třpyt a metalické prvky.

Trendy v zahradním nábytku
Naše bydlení netvoří pouze vnitřní prostory domu
nebo bytu. Velmi důležitou součástí, na níž bychom
neměli při vybavování nábytkem a doplňky zapomenout, jsou také exteriéry - zahrada či terasa. A letní
měsíce jsou přímo jako stvořené pro jejich zkrášlování.
Dojem z našeho bydlení je tvořen z velké části zaří-
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CO VŠE NALEZNETE V NAŠICH TYPOVÝCH PROJEKTECH:
Výkresovou část, která graﬁcky
dokumentuje kompletně celou stavbu
a dělí se na část architektonickou a část
stavebně konstrukční (statika):
Architektonická část obsahuje výkresy:
– základů
– půdorysů
– řezů, pohledů
– výpisů výrobků
Výkresy detailů dle potřeby konkrétního
RD obvykle řeší:
– detail ukončení střechy u okapu
– detail ukončení střechy u hřebene
– detail ukončení vodorovné hydroizolace
u okapového chodníku
– detail překladu a věnce
– detail ukotvení nosných sloupků
– detail balkonu a balkonových dveří atd.

Stavebně konstrukční část obsahuje:
– výkres krovu
– stropu
– věnců
– překladů schodiště atd.
Stavebně konstrukční řešení obsahuje také
textovou část:
– statické posouzení a statický výpočet

Textovou část, která je rozdělená takto:
Průvodní zpráva
Souhrnná technická zpráva
Požárně bezpečnostní řešení
Architektonicko-stavební řešení – technická
zpráva
Textová část popisuje mimo jiné:
– zemní práce, základy a izolace stavby,
svislé konstrukce, stropy, zastřešení,

výplně otvorů, povrchové úpravy, izolace
podlahové, střešní, tepelné, konstrukce
klempířské a zámečnické, technické
vybavení objektu, ústřední vytápění,
zdravotechniku, elektroinstalace,
skladby podlah

Další obsah projektu:
Zařízení silnoproudé elektrotechniky:
– technická zpráva + výkresová část
Zařízení zdravotně technických instalací:
– vnitřní kanalizace a vnitřní vodovod,
technická zpráva + výkresová část
Zařízení pro vytápění staveb:
– ústřední vytápění – technická zpráva +
výkresová část
Plynová zařízení vnitřní plynovod:
– technická zpráva + výkresová část

1200 typových projektů rodinných domů naleznete na VYBER SI DŮM .CZ.

!

Využijte super akci na nákup balíčku projektů, potřebných k vyřízení stavebního povolení (typový projekt rodinného domu, projekt
osazení domu na pozemek, průkaz ENB) za bezkonkurenční cenu 36 990 Kč. Nákupem výhodného balíčku ušetříte 5 590 Kč!

OBJEDNEJTE SE NA BEZPLATNOU KONZULTACI NA ZÁKAZNICKÉ LINCE 234 054 326,
KDE OBDRŽÍTE KATALOG PROJEKTY RODINNÝCH DOMŮ 2016 A PASIVNÍ DOMY 2016 ZDARMA.

zením interiérů. Ty však nelze od venkovní části zcela
oddělit. Měli bychom se naopak pokusit o jejich sladění a pojmout je jako jeden celek. Ani nejnovější dům,
který působí moderním dojmem, nevypadá kompletně, pokud jeho zahrada připomíná staveniště. To platí
stejnou měrou i o bytu, jehož balkon či terasa slouží
spíš jako odkladiště nepotřebných věcí.
Zaměřte se i na zahradu a terasu
Venkovní prostory si zaslouží stejnou pozornost jako
interiér. Ví o tom své designéři, kteří navrhují venkovní
nábytek. Výběr je opravdu široký. Rozhodně se nemusíme bát, že bychom se na terase či zahradě museli
spokojit s umělohmotnou židličkou. Letos můžete
vyzkoušet něco nového, třeba oblíbený ratan.
Sedací nábytek na zahradě
Sedací nábytek bývá doménou obývacího prostoru.
V posledních letech proniká stále více pohodlí i elegance také do oblasti zahradního nábytku a jeho prostřednictvím také do našich domovů. Oproti dřívějším
dobám se venkovní židličky, křesílka i celé sedací soupravy velmi přiblížily interiérovému sedacímu nábytku.
Jejich součástí se už neodmyslitelně staly pohodlné
polštářky a podsedáky, které zaručují ten nejvyšší komfort pro klidný odpočinek nebo četbu knížky.
Nábytek z plastu, dřeva nebo z kovu
Zahradní nábytek se vyrábí z různých materiálů. Oblí-
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bené je dřevo, kov, plast i ratan, který designéři užívají
obzvlášť rádi a často. Od zvoleného materiálu se odvíjí
nejen kvalita, ale také cena nábytku. Nejlevnější variantou je zahradní nábytek z plastu. Sestavu plastového nábytku, která zahrnuje šest židlí a prostorný
stůl lze zakoupit v rozmezí dvou až šesti tisíc korun
dle kvality. Velkou výhodou plastového nábytku je
dobrá skladnost, jelikož se židle dají snadno stohovat.
Údržba plastového nábytku je velice snadné, obvykle
jej stačí otřít navlhčeným hadříkem. Ve srovnání například s kovovým či dřevěným nábytkem má však nižší
nosnost a je méně stabilní.
Dřevěný nábytek je do přírodního prostředí zahrady
nebo terasy velmi vhodný a působí přirozeně. Péče
o tento nábytek vyžaduje opakované ošetření impregnací na dřevo nebo olejem, který dřevěný povrch
ochrání. Cena dřevěné sestavy závisí na druhu dřeva,
levnější variantu představuje smrkové dřevo, sestavy z exotického teaku mohou vyjít na 18 až 30 tisíc
korun. Opravdu trvanlivým materiálem pro zahradní
nábytek je kov. S vhodnou povrchovou úpravou může
bez problému zůstat nábytek z kovu ve venkovních
podmínkách po celý rok. Na sezení je poněkud tvrdší,
řešením mohou být měkké sedáky a polštářky. Ty jsou
vhodné i v případě, kdy je v létě kov rozpálený nebo
na podzim naopak příliš studený na přímé sezení.
Text: Jana Abelson Tržilová,
foto: Shutterstock.com
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časopis pro moderní rodinu

www.rodinaaja.cz
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SIMONA
KRAINOVÁ
Otevřel se mi jiný svět
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Fain Wood – český výrobce dřevěných designových šperkovnic slaví prvního půl roku na českém trhu
a rád by se s Vámi podělil o jeho příběh a krátkou historii.
Dva „ajťáci“ Michal Faina a Jiří Mach se na začátku roku 2015 rozhodli, že založí netradiční start-up a oživí tradici
dřevěných šperkovnic. Vzhledem k výrazné profesní změně začali s oslovením designerů, poté se ponořili do samotné výroby a obchodu. Nikdy by to nezvládli sami, a proto Fain Wood staví jako rodinnou firmu. Díky tomu se
jim v prosinci 2015 podařilo uvést na trh první produkty. Představení společnosti a produktů proběhlo na výstavě
designSUPERMARKET, kde ze sta vystavovatelů získali 1. cenu návštěvníků. Zároveň poprvé vystoupili v televizi a začalo se o nich psát. Nyní už je najdete v několika showroomech a vystavovali poprvé i v zahraničí. Tolik k prvním
6 měsícům a co je čeká dál? Tento rok se můžete těšit na novou kolekci fainových šperkovnic a zároveň chtějí
zahájit prodej v zahraničí. A v neposlední řadě je čeká péče o jejich první Fain Wood les, který vysadili před
dvěma měsíci.
Více informací naleznete na www.fain-wood.cz

Šperkovnice VLTAVA

SPANÍ JAKO

V NEBI…
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Když se dobře vyspíme, hned náš den lépe začíná. K tomu ovšem potřebujeme
nejen pohodlnou postel, ale také klid, ticho a čistý vzduch. Ideální je byt, kde pro
spánek je vyhrazený oddělený pokoj - ložnice.

INZERCE
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Začněme třeba čistým vzduchem. Není totiž nic horšího, než se budit s pocitem, že máte na prsou padesátikilové závaží. To se může stát, když spíte v hermeticky
uzavřené nevelké místnosti. Dva lidé „vypotřebují“
kyslík hlubokým dýcháním ve spánku za pár hodin
a najednou jste vzhůru, protože mozek signalizuje,
že tělu se čistého vzduchu nedostává. Když máte tedy
ložničku malou, není dobré ji na noc uzavírat, raději si zvykněte nechávat otevřenou větračku na okně
nebo alespoň dveře do vedlejšího pokoje, kde je okno
pootevřené. Někdo má rád na noc okno otevřené
i proto, že chce spát v chladnější místnosti. To je také
pro kvalitu spánku lepší, takže pokud jste až dosud
byli zvyklí ložnici na noc uzavírat, zkuste si na čerstvý
vzduch z pootevřeného okna zvyknout. Jestli patříte
mezi zimomřivce, stačí si přece vzít teplejší přikrývku.
Nejen vyvětraný vzduch ale dělá v ložnici čisto. Když
budete vdechovat prach z koberců, které jdou pod
postelemi špatně vysávat, bude vás pro změnu budit
lechtání v krku a pokašlávání. Také nic moc. Mnohem
lepší je tedy mít v ložnici podlahu, která se dá jednoduše vytřít vlhkým hadrem, bez velkého množství
saponátů. V moderní ložnici najdeme krásné ekologicky povrchově upravené parkety, prkna s nádhernou
kresbou dřeva, ale také třeba kompozitní materiály,
které jako dřevo vypadají, ale udržují se snáz než
dřevo. Podlahy z Woodplastic nebo Meister zaručují,
že v nich jsou použity jen přírodní materiály, což je
pro udržení čistého vzduchu bez škodlivin v ložnici to
nejlepší. Komu nevadí chlad od podlahy, může si do
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ložnice dát i některou krásnou moderní dlažbu, třeba
velkoformátovou, prakticky bezespárovou.
Někdy máme bohužel byt nasměrovaný na frekventovanou ulici nebo silnici, větráním si pouštíme do
ložnice spíš horší než lepší vzduch a prach se usazuje,
sotva ho otřeme. Pak bohužel pro lepší vzduch musíme udělat něco výraznějšího. Koupit si čističku. Čističky vzduchu jsou nejen vylepšením životního komfortu
pro všechny, ale také záchranou pro alergiky, kteří trpí
alergií na prach, pylová zrna nebo roztoče. Kvalitní
čističky, které zachytí téměř sto procent částic rozptýlených ve vzduchu, mají vícestupňové filtry, které zbaví
vzduch větších prachových částic, mikroskopických
alergenů a dokonce i zápachu třeba z cigaretového
kouře nebo vašich domácích mazlíčků. Důležité je vybrat čističku s dostatečnou kapacitou výměny vzduchu.
Je to jeden ze základních údajů na obalu přístroje.
Vzduchový výkon ukazuje množství vzduchu (udáváno
v m3), který čistička přefiltruje a vyčistí za hodinu. Aby
čištění bylo účinné, měl by výkon 2,5 – 4krát převyšovat kapacitu místnosti. Výpočet je snadný - podlahovou plochu vynásobíme výškou místnosti, výsledek pak
vynásobíme 2,5, u alergiků raději čtyřmi.
Dalším důležitým faktorem u čističky je hlučnost. Každá čistička je slyšet, proto ji na plný výkon pouštíme
v ložnici před tím, než si jdeme lehnout, pak v noci ji
necháme běžet na výkon nejnižší. Při něm by hlučnost
neměla být víc než 30 dB, aby nám spaní spíš nekazila,
než mu pomáhala.
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Polštáře a přikrývky pro dobré spaní
Polštáře a přikrývky si můžete vybrat přírodní, plněné
peřím, ale také třeba vlněným rounem, nebo umělým
dutým vláknem. Ať zvolíte to či ono, rozhoduje kvalita
a tedy i vyšší cena. Peří je klasický materiál na výplně
lůžkovin a nezmizelo ani invazí umělých vláken. Peří je
možné vyčistit, vždy to ale znamená jistou ztrátu jeho
váhy, musíte tedy přidat nové. Vyprat péřový polštář je
možné v pračce se sušičkou, když do ní přidáte míčky
na rozbouchávání peří během sušení. Péřovou deku
doma v pračce asi nevyperete, protože se vám do
domácí pračky prostě nevejde. Dobře povlečené peří
ovšem nemusíte čistit řadu let. Záleží tedy především
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na sypkovině, abyste s užíváním péřových lůžkovin byli
dlouhodobě spokojeni. Látka musí být pevná a hustá,
aby do ní neměl šanci pronikat prach a částečky kůže,
tedy aby se peří uvnitř nestalo rájem roztočů. Když je
sypkovina kvalitní, peří samo o sobě je čistý přírodní
materiál, který většinou alergie nezpůsobuje, za ty
mohou právě roztoči. Nejjemnější je peří prachové
husí, protože je drahé, často se míchá s kachním a slepičím. I míchané prachové peří vám zajistí měkkost
a lehkost lůžkovin.
Dutá vlákna jsou různá, při jejich pořizování byste měli
vybírat solidního renomovaného výrobce, který údaje
o možnosti praní a čištění udává spolehlivě. Duté vlák-

Správná postel
Nejdůležitějším kusem nábytku v ložnici je samozřejmě postel. Na výběr jsou postele s rámem dřevěným
i kovovým, v poslední době přicházejí znovu do módy
postele celočalouněné. Také rozměr postele si můžete
vybrat podle toho, co se vám do ložnice hodí. Standardní délka postelí bývá dva metry, pro dlouhány
pak 220 cm. Šířka pak obvykle bývá pro jednolůžko 80
nebo 90 cm, pro dvoulůžko 160 nebo 180 cm. V těchto
rozměrech také najdeme na trhu bez problémů rošty
i matrace. Někdy se nám ale hodí rozměry atypické.
Většina výrobců postelí vám je na objednávku ráda
dodá, musíte ale počítat s tím, že zejména výroba matrace na zakázku se prodraží.
U lůžek pro dva je praktičtější mít postel rozdělenou
na dvě části, pro každého spáče tedy rošt i matraci
zvlášť. Kvalitní rošty a matrace mají rozvržené anatomické zóny podle výšky a váhy spáče, a to prostě nejde
vyřešit u matrace společné. Navíc se s velkými matracemi špatně manipuluje a vy přece minimálně při převlékání ložního prádla chcete matraci také vysát z obou
stran a setřít prach pod nimi.
Výběr materiálu matrace záleží hodně na tom, kolik
jsme ochotni do kvality ležení investovat. Je to investice do zdraví a do pohodlí, takže bychom si měli dopřát
to nejlepší, kam až naše možnosti sahají. Matrace se
základně vyrábějí měkké, středně tvrdé a tvrdé, to ale
není přesný údaj, který potřebujete, protože u různých materiálů výplně se komfort ležení může lišit.
Dobré matrace jsou složené nejen z několika vrstev
různých materiálů, ale také v různých zónách z různé
pevnosti a pružnosti materiálu. Moderní viskózové
pěny lze v tomto směru vytvarovat dokonale na míru
každého těla, takže vytvoří přesnou oporu pro hlavu,
krk, hrudník, boky i nohy. Matrace anatomicky vytvarované ale umějí výrobci stvořit i z jiných materiálů,
takže pokud chcete třeba matrace čistě přírodní, máte
na výběr vlněné rouno, kokosové a lněné vlákno nebo
žíně, můžete je mít také dokonale pohodlné. Mnoho
zákazníků dává přednost matracím pérovým nebo
taštičkovým. I ty mají v různých zónách pevnost pružin
nastavenou různě. Jen si pod pružinovou matraci nepořizujte polohovací rošt - nelze je totiž ohýbat.
no se snadno pere a lehké deky se vejdou i do velké
domácí automatické pračky. Pozor, sušičku v tomto
případě nepoužíváme, příliš horký vzduch dutému
vláknu nesvědčí. Můžete mít duté vlákno letní i zimní,
tedy teplejší i méně hřejivé, nebo dvojitou přikrývku
na léto i na zimu. Trošku obtížnější to bývá s polštáři.
Zatímco ty péřové můžete mít víc nebo míň naplněné
a podle toho tedy budete mít víc nebo míň nastláno
pod hlavou, dutá vlákna v polštářích nebývají tak
poddajná a nevytvarují se tak dobře pod hlavou. Zato
si můžete pořídit polštář z líné pěny, který se hlavě přizpůsobí dokonale a poskytne zdravou oporu jak hlavě,
tak krční páteři.

Skříně na míru ložnici
V obchodech najdeme spoustu různě velkých skříní,
také se stále prodávají kompletní ložnicové sestavy,
které zpravidla zahrnují také dvě velké skříně. Jedna je
zpravidla šatní, druhá částečně policová prádelní a částečně také šatní na ramínka. Může se nám zdát, že to
bude stačit, jenže jak věcí přibývá, najednou hledáme
další úložné prostory. Lepší je už od začátku počítat
s rezervou, promyslet, co všechno budeme potřebovat
do skříní v ložnici ukládat a podle toho si nechat postavit skříň na míru. V ložnici se většinou najde jedna
stěna, kterou je možno celou skříním obětovat. Vestavěné skříně mají mnoho výhod, jednou z nich je i to,
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že z nich můžete vytvořit kompaktní stěnu od podlahy
až do stropu, od zdi ke zdi, takže odpadá problém
s utíráním prachu na vysokých skříních s pár centimetry „zbytkového“ prostoru pod stropem.

Hloubku skříní můžeme zvolit různou. Pokud máme
„kabátovou“ skříň v předsíni a nemusíme tedy do té
ložnicové nic objemného na ramínka věšet, vystačíme
u ložnicové skříňové sestavy s hloubkou 45 cm. Sukně,
halenky, šaty i pánské obleky a košile můžete věšet za
sebou na výsuvný závěs. Musíme ovšem před skříní mít
dostatek místa na vysunutí závěsu, jinak se nám bude
oblečení vybírat i ukládat nepohodlně. Pro police,
zásuvky nebo koše na ukládání prádla, triček, svetrů,
ubrusů, ručníků nebo ložního prádla je 45 cm dostatečná hloubka, kam se vše pohodlně vejde a přitom
nám nic nezapadne dozadu, kde se to na dlouhé týdny
ztratí našim očím a marně to po čase hledáme. Kabátová skříň, kde máme ramínka zavěšená na klasické
tyči, vyžaduje ovšem hloubku 60 cm. Když ji musíme
mít v ložnicové sestavě, můžeme takto hlubokou nechat třeba jen část.
Proč až do stropu, když je k věcem nahoře špatný přístup? V domácnosti je řada věcí, které používáme jen
občas nebo sezónně - kufry, sportovní vybavení, prázdninová výbava pro děti, krabice s vánočními ozdobami
atd. Ty mohou být uložené v horních policích a když
na ně dojde, podáme si je ze štaflí.
Programy na uspořádání prostoru uvnitř skříní umožňují v nich udržovat přehled a pořádek. Na drobné
prádlo slouží zásuvky, které můžeme navíc rozdělit
příčkami na větší o menší políčka třeba i pro jednotlivé
páry ponožek nebo smotané opasky. Složená trička,
halenky, svetry, se dobře ukládají do drátěných košů
na pojezdech. Hlubší pak můžeme mít na ložní prádlo,
na ručníky i ubrusy.
Pokud ve skříni skladujeme i zrovna nenošenou sezónní obuv, pořídíme si na ni speciální drátěný program,
na kterém jsou boty opřené o špičku a o patu, takže se
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nijak nekroutí, zároveň ale k podrážce může vzduch,
takže celá bota dýchá.
Na věci, které vyndaváme z horních polic jen občas,
si pořídíme pěkné krabice, které si polepíme štítky
s označením toho, co skrývají. V obchodech s nábytkem pořídíme police
z recyklovaného papíru, ale také třeba
všelijak malované - záleží jen na tom,
co se nám líbí. V nich je všechno uklizené a otevřenou skříň také zdobí.
Design skříně v ložnici dělají ovšem
především dveře. Ideální jsou pojezdové, nezabírají místo do prostoru
před skříněmi. Materiál na ně můžete
zvolit podle toho, z čeho máte postel, nebo třeba mít skříň neutrální
bílou, případně naopak barevnou,
aby rozsvítily prostor pokoje. Oblíbené jsou i zrcadlové dveře. Obecně se
ale nedoporučuje umísťovat je proti
posteli – většina z nás se na sebe z postele nepotřebuje dívat. Celá zrcadlová stěna dodá ložnici prostor, ale je
také hodně náročná na čištění a leštění, aby vypadla
opravdu dobře. Takže možná pro vás bude vhodnější si
zrcadlo dát jen na část skříně. Nezapomeňte, že abyste
se v zrcadle dobře viděli, když se ráno oblékáte do
práce nebo večer do společnosti, musí zde být dobré
světlo. Nejlépe jak denní od okna, tak umělé, když se
oblékáme ráno ještě za tmy nebo večer.

Toaletka a noční stolky
Zrcadlo na skříňových dveřích nám umožňuje vidět
celou postavu od účesu až po střevíce, pokud se ovšem
nelíčíte v koupelně, ale ráda si dopřejete chvilku po
ránu v klidu u toaletního stolku, potřebujete zrcadlo
i na něm. I to by mělo víc dobré osvětlení. Toaletní
zrcadlo a stolek jsou v ložnici také ozdobným prvkem, takže si dopřejte obojí opravdu pěkné a k tomu
pohodlnou židli nebo křesílko. To oceníte zvlášť večer,
když se tady budete odličovat a dopřávat si chvilku
oddychu. V čistě pánské ložnici je takové zrcadlo asi
zbytečné, velké zrcadlo na skříni ale svědčí i kontrole
toho, jak se po ránu do světa vypravil dobře oblečený
muž.
Když se vám po straně postele vejde noční stolek,
získáte velmi praktický, i když maličký kousek soukromého prostoru. Může na něm stát noční lampička (dokonce, i když máte osvětlení na čtení zabudované do
rampy nad čelem postele), budík, odložíte sem knížku
nebo čtečku, postavíte sklenici s vodou, když se v noci
chcete napít. Když noční stolek, tak určitě se zásuvkou - sem se skryjí léky, které užíváte večer, kapesníčky
a odložíte sem třeba i hodinky a jiné drobnosti, které
chcete mít po ruce v noci a po ránu.
Foto: Schutterstock.com
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OCHRANA PŘED SLUNCEM
Lázeň hřejivých slunečních paprsků v létě je báječná, ale nesmí jí být příliš. Nejde
jen o nebezpečí opalování, sluníčko prostě může být pěkně otravné, když nás
oslňuje, příliš pálí nebo nám vyšisuje koberec a čalounění na sedačce. A tak
usedáme venku raději do stínu a v domě zatahujeme rolety, žaluzie nebo závěsy.
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Zastínění oken si pořizujeme nejen kvůli letnímu sluníčku, ale také pro ochranu soukromí. Netoužíme po
tom, aby nás u večeře okukovali kolemjdoucí nebo aby
na nás mával soused odnaproti, když se převlékáme.
Jsou země, kde nevěší do oken ani záclony, u nás ale
průhled do interiéru nemáme rádi. Jistě ale chceme
mít v místnostech co nejvíce denního světla, takže hledáme kompromis, který bude zároveň ladit se zařízením místností.

laze širokou žaluzií, je bambus dobrá volba. Působí tak
trochu jako japonská dělicí stěna, ostatně i toto využítí
je pro tyto žaluzie vhodné. Počítejte ale s tím, že
ovládání zejména u větších rozměrů je podstatně těžší
než u hliníku, vyžaduje větší sílu. Motorové ovládání je
tedy skoro podmínkou. Na rozdíl od hliníkových žaluzií, které se většinou v interiéru kombinují se záclonami, bambusu ponecháváme i jeho dekorativní funkci
zaznít naplno a ničím ho nezakrýváme.

Horizontální žaluzie

Vertikální žaluzie

Je to vlastně hrozně jednoduché - systém šňůrek
protažených horizontálně nebo vertikálně zavěšenými
pevnými proužky umožňuje zatažením za vodicí šňůru
pásky různě naklánět, a tak mezi nimi světlo prostupuje méně nebo více. Tenhle jednoduchý systém se
používá tak dlouho, že po jeho historii bychom museli sáhnout hodně do minulosti. To má svou výhodu
- žaluzie, zejména horizontální, nejsou žádný módní
výstřelek, nepřitahují na sebe pozornost, jsou prostě
funkční součást okna. Na výběr je navíc řada designů,
takže je snadno sladíte jak s interiérem tak s exteriérem a celkovým stylem stavby.
Jaký materiál vybrat? Na menší okna bude jednoznačně nejlepší hliník. Lamely z něj jsou lehké, snadno se
s nimi manipuluje, také instalace nepotřebuje nijak
masivní závěsy. Výrobci dnes nabízejí nejen klasické
lamely široké 16 mm, ale i širší ve formátech 25, 35, 50
i 70 mm. Do oken s velkými skly tak můžeme použít
právě širší lamely, které zde nebudou působit tak titěrně a navíc jejich ovládání bude snazší, protože platí,
že čím víc lamel, tím větší riziko zadrhnutí. Hliníkové
horizontální žaluzie se používají nejčastěji, i proto se
výrobci stále snaží o inovace. Slitna hliníku s vypalovaným povrchem nemusí být dnes už jen jednobarevná, existují i lamely s jemným dekorem připomínajím
třeba letokruhy na dřevě. Nejvíc novinek se objevuje
v možnostech ovládání. Na malých okenních tabulkách
si asi vystačíte s ručním nastavováním řetízků, u větších
se bude hodit alespoň mechanická klika. Skutečně
pohodlí ale zaručí ovládání motorové. Má navíc tu výhodu, že na rozdíl od našich rukou pracuje rovnoměrně, takže se nebudete rozčilovat s tím, že jste na jedné
straně žaluzie povytáhli víc a na druhé méně a musíte
celý postup několikrát opakovat. Posledním výkřikem
pak je ovládání napájené solárními články bez požadavku na jakékoliv kabeláže a energii. Výrobci přicházejí také s novými způsoby naklápění lamel, které
přináší komfortnější ovládání, ale také lepší regulaci
zastínění.
Bambusové horizontální žaluzie jsou v interiéru velice
efektní. Na jejich instalaci je však otřeba větší prostor,
jsou těžší, a tak závěsný mechanismus musí být masivnější. Velice dobře vypadají na francouzských oknech
prosklených až k podlaze. Bambus je nesmírně odolný
přírodní materiál, v lamelovém provedení pevnější než
dřevo. Když tedy chcete zastínit velké okno až k pod-

Tam, kde máme okno bez dostatečně vysoké místo
nad oknem, takže není možné použít žaluzie horizontální, stále ještě můžeme lamelový systém použít. Budou to ovšem lamely zavěšené svisle. Nejsou zdaleka
tak obvyklé jako horizontální, dříve se využívaly hlavně v kancelářských prostorech. Nyní je ale nabídka designů již velice široká, vertikální žaluzie tak přicházejí
do módy. Bezpochyb mají tu výhodu, že při vhodném
výběru dekoru plní v interiéru také stejnou funkci jako
záclony - jsou totiž samy o sobě dekorativním prvkem.
Nejdůležitější ale je to, že poskytují dokonalou ochranu proti slunečním paprskům a díky možnosti naklápění si můžete zvlit různou průchodnost světla do
místnosti. Také vertikální žaluzie můžete mít hliníkové
nebo plastové, v bytech je ale mnohem častější použití
látkových, právě pro dekorativní funkci. Vybírejte pečlivě strukturu látky, barvu, případně dekor, samostatné
lamely se sice dají koupit a tedy vyměnit, bude to ale
dražší než nové záclony. Bílá plátěná látka má dvě nevýhody - působí kancelářsky, a propouští příliš mnoho
slunečních paprsků, lepší je tedy volit dražší strukturu
a některou z pastelových barev, která se bude hodit
ke stylu vašeho pokoje. Můžete také třeba střídat dvě
barvy a vytvořit tak svislé pruhy. Ovládání vertikálních
žaluzií je snadné, dají se celé shrnout ke straně, takže
není problém s otvíráním oken. Při větších rozměrech
se jistě bude hodit inteligentní motorové ovládání.
Ani čištění se nemusíte bát. Jednotlivé lamely se dají
odepnout, buď je dáte do čistírny nebo si vyberete
prací materiál. Pokud chcete sami prát, informujte se
u výrobce, čím lamelu následně impregnovat, aby po
vyžehlení znovu byla tuhým pásem látky, který bude
v celé délce lícovat s lamelami dalšími.
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Posuvné stěny
Interiérové zastiňování oken systémem širokých látkových nebo dřevěných lamelových panelů je u nás
novinkou, vychází z japonského stylu děleného prostoru. Hodí se ale do jakéhokoliv interiéru, zeména
pokud potřebujete zastínit dlouhou řadu oken, což
bývá obvyklé třeba i v panelových domech. Jednotlivé látkové panely vytvářejí souvislou stěnu, kterou
je možno snadným shrnutím libovolně rozdělovat
a dotvářet tak podle libosti okolní prostředí. A pokud
si zvolíte provedení panelu s dřevěnou lamelou, bude
působit váš interiér nejen moderně a originálně, ale

i velmi přirozeně a poskytne skutečně dokonalé zastínění, lépe řečeno až zatemnění. Panely jsou zavěšené
na systému několika kolejniček pod stropem, dole
a při větší délce i uprostřed zatížené tyčkou zasunutou
v záhybu látky, takže drží napnuté. Shrnování panelů
se děje pomocí ovládací tyčky nebo ovládací šňůrky.
Také velmi přirozené, oblíbené a snadné je posunovat panely zcela svobodně a nezávisle na sobě přímo
rukou. Můžete je rozhrnout do stran a odkrýt okno
uprostřed, nebo k jedné straně. Nevýhodou proti žaluziím je tu jen to, že nejde regulovat množství prostupu
světla, buď je okno kompletně zatažené, nebo odkryté. Dekorativně nabízejí panely velkou škálu možností.
Mohou být v jedné barvě a struktuře látky, můžete
je ale řadit také jako záclony a závěsy - část z lehkého světlého materiálu a část ze závěsy připomínající
látky třeba i s nějakým závěsovým dekorem sladěným
s dalšími textilními prvky v interiéru. Na panely se
používají impregnované roletové látky, ze kterých jen
střepáváme prach. Můžete mít ale i panely s pracími
textiliemi, stačí odepnout pruhy připevněné suchým
zipem a vytáhnout tyčky.

Roleta není jen jedna
Pryč je doba, kdy pro večerní zatmnění a letní zastínění nebylo na výběr nic jiného, než látkové rolety na
dřevěné pružinové hřídeli s rohatkou, mechanismem,
který se brzy opotřeboval, což znamenalo buď alespoň
roletu sundat a pero se pokusit znovu narolovat nebo
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prostě pořídit roletu celou novou. Tyto staré obludy
dnes nejvíc připomínají navíjecí látkové interiérové rolety, jejich ovládání i design jsou ale na zcela jiné úrovni.
Základem jsou lehké hliníkové bezešvé trubky a speciální látky aplikované profesionálně lepením přímo na
tuto hřídel. Vše je spojeno s mechanikou ovládanou
řetízkem, pružinou nebo jejich kombinací. Látku chrání
kazety nenápadného vzhledu a systém zdokonalují
ještě postranní vodící lišty, zamezující pokroucení látky.
I u těchto nejjednodušších rolet můžete zvolit variantu
ovládání elektropohonem. Je uložený v samotné hřídeli
a může být i na čidlo reagující na dálkový ovladač buď
na jednu roletu nebo na celou skupinu na několika
oknech v jedné místnosti.
Zvláštní komfort poskytují navíjecí rolety s látkou, která
z dálky připomene horizontální žaluzie. Tvoří ji látka
se širšími nebo užšími střídavě neprůhlednými a průhlednými transparentními pruhy. Látka je dvojitá, takže
pruhy je možné posouvat proti sobě. Když je roleta
otevřená, nebrání ve výhledu, jako je tomu u běžných
navíjecích rolet. Když neprůhledné pruhy stáhneme
k sobě, máme zcela zastíněno. Ovládání řetízkem
umožňuje nastavení lamel od poloprůhledného až po
zcela neprůhledné.
Dnes hojně montovaná plastová okna fungují také
jako tepelný izolátor. Do jejich rámů tedy jen neradi
něco vrtáme, protože jakýkoliv zásah znamená možné
snížení izolační funkce. Jenže roleta zavěšená nad oknem mimo rám znamená, že ji musíme vždy vytáhnout,

když chceme okno otevřít. Naprosto převratný je tak
roletový systém lepený přímo sklo nebo na rám. Díky
posuvným kazetám lze tuto roletu na okně neomezeně
přemisťovat. Hliníkové vodící lišty a velmi malý kastlík
rolety nabízejí nejen standardní pohyb rolety, ale je
možné ji nastavit na okně zcela libovolně, dokonce tak,
že lze zastínit jen část okna v jakékoliv úrovni. Osazení
vodicích lišt zároveň umožňuje použít tuto šikovnou
roletu také na šikmá střešní okna. Ovládání je velmi
snadné. Provádí se tahem za samotný hliníkový kastlík,
pokud by to bylo příliš vysoko, je k němu namontovaná
tyčka. Roleta zůstane vatažená v té poloze, do které ji
stáhnete. Látku rolety je možné zvolit ze širokého vzorníku. Použíté látky dobře zastiňují, zároveň jsou ale tak
slabé, aby se vměstnaly do malého boxu. Systém je totiž
velmi subtilní, téměř celý se schová do prostoru zasklívací lišty. To přináší možnost plného otevření okna bez
omezení a obav z poškození vlastní rolety nebo naopak
rámu a špalety okna. Okno můžete přitom pohodlně
otvírat i při zatažené roletě. Systém je velmi jednoduchý, oproti běžným navíjecím roletám má praktické
vlastnosti navíc a přitom je finančně nenáročný.
Velmi podobný systém osazení rolet použitelný na jakákoliv okna, i ta šikmá, lze použít také pro velice efektní
plisované rolety. Sklady mají šířku 20 mm, takže vodicí
lišty si vystačí s 22 mm. To znamená, že na naprosté
většině oken se vejdou do rámu přímo ke sklu, nemusí
se šroubovat, stačí je nalepit a dole zajistit zacvakávacími záslepkami. Plisovaná látka se nahoře může skládat

do kazetky nebo jen volně na lištu. Sklady jsou velice
dekorativní, když je roleta spuštěna jen částečně, ale
zachovají si svou struturu i při úplném zatažení. Velký
výběr dekorů umožňuje těmito půvabnými roletami
zcela nahradit záclony. Můžete ale zvolit i střídmou
bílou nebo světlou barvu a se záclonami ji kombinovat.
Ovládání těchto rolet je opět jednoduché, ručně šňůrkou, kličkou, madlem nebo řetízkem, případně můžete
mít ovládání motorové.
Římské rolety - tedy pruhy látek naskládané do širokých
pruhů, které se pomocí řetízků skládají na sebe, se často
přiřazují spíše k záclonám. Jsou totiž natolik dekorativní, že kombinace se záclonami by byla spíš rušivá, i když
se šijí i voálové římské rolety, které naopak potřebují
kombinovat pro zastínění a zatemnění se závěsem. Klasické římské rolety ze silnějšího plátna poskytují dobré
zastínění, můžeme je vytáhnout až k hornímu rámu
okna, spustit celé nebo jen do různé výšky. Zajímavý
efekt vytvoříme třeba tím, že na několika okenních
tabulích umístěných v řadě nastavíme rolety postupně
schodovitě spuštěné. Přestože kvalitně ušité římské
rolety mají pevné kraje, které jim dávají splývavost, nebudou tyhle rolety - záclony nikdy úplně krýt celé sklo.
Jsou zavěšené několik centimetrů před ním, takže po
stranách může sluníčko do místnosti prokouknout. Zato
ale jejich údržba je stejně snadná jako u záclon - sundáte, vyperete (případně vyžehlíte), pověsíte. V mezidobí
se hrubé plátno dá snadno také zbavit prachu vysátím.
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Venkovní žaluzie a rolety
Zatímco ještě před pár desítkami let se okna rodinných domků chránila výhradně dřevěnými okenicemi, postupně k nám z jižních krajů stále více proniká
zastínění pomocí venkovních rolet nebo žaluzií. Jsou
praktické, protože nezabírají místo v interiéru a poskytnou skutečně komfortní ochranu. Jaký je mezi
nimi rozdíl? Žaluzie jsou lamelové, zpravidla hliníkové. Lamely se dají různě naklánět, takže do místnosti
proniká různá dávka světla podle toho, jak si přejeme.
To u předokenních rolet možné není - jsou buď otevřené, nebo zavřené. Někdy sice vidíme rolety s malými
otvůrky v některých lištách, ty ale slouží spíše jako
provětrávací, do interiéru nepustí světlo skoro žádné.
Funkčnost žaluzií a rolet je zkrátka rozdílná. Zatímco
žaluzie slouží skutečně především k zastínění v létě,
rolety jsou vlastně další izolační a také bezpečnostní
vrstvou na oknech. Vyberte tedy to, co se vám hodí
lépe a nebojte se kombinovat - na jižní a jihozápadní
straně domu lamelové žaluzie, na severní a východní
straně rolety.
Rolety se u staršícho domů montují do kazety na fasádě, u novostaveb je dobré s nimi počítat už v projektu,
protože pak kazetu můžete skrýt pod omítku do okenního nadpraží. Nezasahuje tak do okna a neubírá vám
světlo v místnosti, navíc esteticky neruší fasádu domu.
Venkovní hliníkové žaluzie efektivně (cca 90%) zastavují pronikání přemíry slunečního tepla do interiéru.
Zároveň jsou jediným stínícím prvkem, který nebrání
užitečnému světlu v jeho šíření do místnosti. V interiéru je pro náš dobrý pocit nezbytný kontakt s okolním
venkovním prostředím zprostředkovaný výhledem
z okna, což předokenní žaluzie dobře umožní. Také
žaluzie se mohou montovat dodatečně pod ochranný
plech nebo kazety nebo již během stavby pod omítku.
Pro venkovní systémy je vždy vhodné motorové inteligentní ovládání. Poskytne nejen větší pohodlí, ale
především příležitost doplnit žaluzie o ochranu před
větrem pomocí automatického čidla, které všechny
žaluzie včas vytáhne v případě silného větru a znemožní tak jejich poškození. U žaluzií i rolet pak varuje
spínač před zablokováním možnosti vytažení, což se
může stát třeba ve chvíli, kdy spodní hrana přimrzne
k parapetu.
Předokenní systémy jsou praktické, nicméně jejich
využítí bude u nás vždy omezené. Na starší domy se
nehodí z estetických důvodů, mění totiž zcela pohledový charakter stavby.

Výsuvné markýzy
Pojem markýza máme přiřazený spíše k výlohách
a vchodům obchodů či restaurací. Tam se ale setkáváme spíše s markýzami pevnými, ochrannými a zároveň
často reklamními plátěnými stříškami různých tvarů.
Výsuvné markýzy najdeme u komerčních prostor také,
výborně se ale hodí i na terasy rodinných domů, chat
a chalup, dokonce i v bytových domech je užijem
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k ochránění nekrytého balkonu nebo terasy.
Základem uživatelského komfortu markýzy není jen
pevně ukotvená konstrukce a snadné ovládání, ale
také kvalitní látka, která chrání před UV zářením.
Ani na jednom se nevyplatí šetřit, právě tak jako není
dobré si myslet, že vám stačí malá markýza, která
překryje místo, kde sedíte. Zastínit je totiž potřeba
pokud možno co největší plochu terasy nebo balkonu,
protože jinak se okolní rozpálená podlaha stane nepříjemným zdrojem vedra, které vás vyžene i ze stínu pod
markýzou. Odstupňovaný komfort (a cenové relace)
představují kloubové markýzy s nosným profilem,
markýzy s polokazetou, která chrání hřídel s látkou
a celokazetové, kde je chráněno celé zařízení včetně
ramen. První, nejlevnější varianta je vhodná na menší markýzy montované pod střešní přesah nebo pod
balkon, kde je hřídel a látka přirozeně chráněná před
deštěm a znečištěním. Pokud je markýza montována
na fasádu, je rozhodně lepší zvolit kazetovou.
Také ovládání je odstupňované, tentokrát se budete
řídit hlavně velikostí markýzy. Menší bude možno
roztahovat ručně klikou, u větších ploch a rozhodně
u překrytí střechy zimní zahrady je motorové ovládání
nezbytné, protože na roztažení markýzy je potřeba
pořádná síla. Motorovým ovládáním to ale nekončí,
pro skutečný komfort si můžete dopřát i dálkové ovládání a automatiku. Ta je vybavená otřesovým větrným
čidlem, které signalizuje sílu větru, který by mohl
markýzu poškodit. Ta se tak sama automaticky sroluje, můžete ji tedy nechat rozevřenou, když odcházíte
z domu, bude vám zastiňovat také okna do pokoje
a ten nebude přehřátý, až se vrátíte domů.

Okenní fólie
Vyjmenovali jsme možnosti zastiňování, všechny jsou
poměrně nápadným prvkem buď v interiéru, nebo
v exteriéru domu. Existuje ale i možnost naprosto
nenápadná, totiž okenní fólie. Lepí se přímo na sklo
a pokud jsou průhledné, nejsou vůbec vidět. Jejich
funkce je především bezpečnostní - sklo jimi chráněné
nejde rozbít zvenčí a pokud ho rozbijete zevnitř, nevysype se - všechny ale také filtrují UV záření a poskytují
i termoregulační ochranu. V létě je tedy v domě menší
horko a v zimě naopak neuniká teplo.
Kromě těchto sofistikovaných fólií existují ale i jiné,
mnohem levnější, které si snadno na okna nalepíte
sami a když vás přestanou bavit, zase je sloupnete.
Prodávají se transparentní, s různými záclonovými
dekory, případně s imitacemi vitráží. Mají různou délku a šířku, dají se snadno zastřihnout přímo na míru
okenního skla nebo třeba jen na ochranu a výzdobu
jeho poloviny, jak se vám zlíbí. Můžete si je na okno
nalepit třeba místo věšení záclon. Neposkytují sice tak
dokonalou ochranu proti pronikání slunečních paprsků a UV záření, pokud si ale pořídíte hustý neprůhledný dekor, docela příjemně místnost zastíní.
Foto: Schuttesrstock.com

OBJEVTE TERASU,
VÁŠ DALŠÍ POKOJ NA LÉTO
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INZERCE

Kdo by nechtěl zvětšit svůj dům nebo chatu o další místnost? Mít
prostor, kde můžete nerušeně odpočívat s knihou v ruce, grilovat
s přáteli nebo si dát v létě snídani před odchodem do práce. Terasa
je místem, které umí během teplých jarních a letních měsíců vytvořit
nový středobod rodinného bydlení.
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Možná se na první pohled zdá, že postavit terasu
hravě zvládnete. Odborníci ale varují před unáhleným rozhodnutím a následným budováním na vlastní
pěst. I terasa je pořád architektonická stavba, a tak by
se k ní mělo přistupovat. „Stává se, že si lidé najdou
nějakou vysněnou terasu v časopise a nechtějí žádnou
jinou. Měli by si ale uvědomit, že terasy v časopise byly
vybudovány pro konkrétní dům nebo chatu a právě
proto vypadají zrovna takhle,“ upozorňuje majitel
architektonického studia ArchZoubek Ondřej Zoubek.
Podle něj je velmi důležité, aby si člověk promyslel,
k čemu vlastně bude terasu používat. „Je spousta
důležitých otázek, které si musíte před návrhem terasy
položit. Jak velký mám pozemek? Chci mít nějakou
zelenou plochu, nebo všechno zastavím? Chci se na terase slunit, nebo si tam budu číst ve stínu? Je opravdu
velmi důležité zjistit, co od své terasy vlastně čekám,“
říká Zoubek.
Architekti jsou samozřejmě rádi, pokud lidé svěří stavbu terasy do rukou odborníka. Ne vždy to ale finanční
prostředky dovolují. „U odborníka si připlatíte. Na
druhou stranu dostáváte profesionální servis a rady.
Architekt je navíc znalec a v komunikaci s vámi vám
dokáže vytvořit takovou terasu, která bude odpovídat vašim představám, bude plně funkční a za pár
let vás neomrzí. Nehledě na to, že vám vaše stavba
vydrží, protože jedině odborníci vědí, s jakým pracovat
materiálem,“ tvrdí Zoubek, který ale rozhodně stavbu
svépomocí nezavrhuje. „Pokud je člověk zručný, může
to samozřejmě zvládnout,“ dodává.
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Terasa spojuje dům i zahradu
Terasa je jakýmsi prostředníkem mezi domem a venkovním prostorem. Na terase totiž bydlíte, ale zároveň
už jste tak trochu v přírodě. A právě proto byste měli
zvolit takovou terasu, která bude harmonicky ladit
s okolím. „Pokud máte meditační zahradu, asi nebudete volit rustikální terasu. Jestliže máte děti a zahrada
pro ně funguje jako hrací plocha, je ideální volit terasu
jednoduchou,“ vysvětluje Zoubek. Před vámi tedy
stojí nelehký úkol: musíte si stanovit, jak chcete terasu
využívat. Může fungovat jen jako jídelna a kulturní
centrum rodiny. Možná jí budete chtít využít jako
místo k práci, nebo odpočinku. Důležité je samozřejmě
také určit, jak velká by měla být.
„Vždycky jsem si terasu na chatě přála. V době, kdy
jsme ji stavěli, už byly děti velké, takže jsme zvolili
menší rozměr a oplocení. Nakonec se ukázalo, že když
děti přijedou i se svými partnery, není na terase k hnutí,“ stěžuje si Zuzana Vápeníková. Dneska přemýšlí
o tom, že z terasy odstraní plot, který zabírá několik
centimetrů využitelné plochy. Na větší úpravy už se
necítí, protože jsou s manželem oba v důchodu. Pokud
máte velkou rodinu, budete pravděpodobně volit
větší terasu. Ne vždy ale chcete zastavět celý pozemek
dřevěnými prkny. „V takovém případě je ideální, když
máte terasu, která je vyrovnaná s terénem. Není pak
v případě potřeby problém přisunout pro návštěvu
další židle, které už budou na trávníku,“ nabízí možné
řešení architekt Zoubek.
Pokud přesně víte, pro kolik osob bude vaše terasa
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sloužit, není nic jednoduššího, než si vzít metr a všechno si zapsat. „Můžete si vytyčit rozměr plánované
terasy a zkušebně do tohoto rozměru umístit sezení.
Tak nejlépe poznáte, kolik lidí se tam pohodlně vleze.
Vybraný nábytek si můžete také předem změřit v obchodě a pak rozměry porovnat s plánovanou terasou,“
radí Zoubek. Nezapomeňte do svého plánování zahrnout i další vybavení terasy, o kterém sníte - třeba gril
nebo lehátko na opalování. Aby se pak nestalo, že na
vás gril bude prskat a lehátko na terasu nedostanete.
Obecně platí, že minimální rozměry terasy by měly být
3x3 metry, což odpovídá posezení pro čtyři lidi.

Co je drahé, nemusí být dobré
Může se stát, že máte na stavbu terasy omezené
prostředky a rozhodnete se pustit se do toho sami.
Kromě toho, že se všechno musíte pečlivě zvážit, bude
vás čekat i výběr stavebního materiálu. A pokud nejste
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odborník, můžete se při něm snadno ztratit. „Určitě
chcete, aby vaše stavba byla trvanlivá a něco vydržela.
I když je pravda, že jsou lidé, kteří postaví terasu za
pár tisíc a po dvou letech ji klidně staví znovu,“ podotýká Zoubek.
Nejdůležitější jsou podle něj materiály, které na stavbu
pořídíte. Těch je ale na trhu tolik, že člověk neví, co
vlastně vybrat. Mezi nejoblíbenější patří dřevěné terasy, které se montují z prken. „Vždy doporučuji výběr
dřeviny konzultovat v obchodě, kde budete materiál
nakupovat. Ani to ale není záruka, že terasa vydrží.
Musíte si uvědomit, že kvalitní tropické dřevo je zkrátka odolnější než prkna z borovice, které vám mohou
po pár letech prohnít. Na druhou stranu nedoporučuji
ani zbytečně předražená dřeva,“ říká Zoubek. Tropická
dřeva nejsou navíc v českých podmínkách dlouhodobě
odzkoušená.
Dřevo na stavbu by mělo být tvrdé, ale pružné a oheb-

nosti dřeva jako je hniloba nebo plíseň, a zachovává
se vizuální dojem z dřevěné podlahy. Dřevoplast navíc
v teplých dnech nepálí, nemá třísky a je příjemný na
omak. „Při výběru kompozitního materiálu ale dejte
pozor na výrobce. Objevují se produkty z Číny, které
nejsou kvalitní a mohou popraskat. Vždy chtějte po
výrobci technické listy a záruku,“ doporučuje Zoubek.
Ať už si ale vyberete terasu dřevěnou nebo s povrchem
z dlažby, a ať bude levnější, nebo dražší, vždycky bude
vyžadovat péči. „Na dřevě se vám začne objevovat
lišejník, keramická dlažba zase během zimních měsíců
namrzá. Pokud do toho půjdete a terasu si pořídíte, vždy musíte počítat s tím, že do ní budete muset
investovat svůj čas,“ upozorňuje architekt. To potvrzuje také Štěpán Mikoška, který si nechal postavit
terasu před dvěma lety. „Myslel jsem si, že do terasy
vložím nějaké peníze a pak už bude zkrátka stát, ale
je to stejné jako jakoukoliv jinou nemovitostí. Musíte
nakoupit impregnace a starat se. Pořád si ale myslím, že to stojí za to,“ myslí si Mikoška, který využívá
svou dřevěnou terasu v podstatě celý rok. „V létě na
ní trávíme většinu času, na podzim díky zastřešení ty
teplejší dny. Osamocená zůstává jen v zimě, ale s prvním jarním sluníčkem se opět přesouváme na vzduch,“
dodává.

Trendy míří na zahradu

né, aby se terasa nezbortila. Z českých dřevin těmto
vlastnostem odpovídá tis, jilm, jasan nebo modřín.
Mnohem lepší jsou ale takzvané tropické dřeviny,
které mají vyšší tvrdost a mnohem lépe odolávají nepříznivým vlivům počasí. K těm patří bangkirai, teak,
massaranduba, cedr, tatajuba, merbau nebo jihoamerické ipe. Bangkirai je na českém trhu jen pár let
a svými vlastnostmi se řadí mezi vysoce tvrdé dřeviny
podobné teaku. Dováží se k nám především z Indonésie a Malajsie. Díky své tvrdosti a pevnosti je toto
používáno především na podlahy teras nebo na mola
u zahradních jezírek nebo venkovních bazénů. Mezi
světové špičky se ale řadí merbau a ipe.
V poslední době se lidé zajímají také o takzvané
kompozitní materiály. Například společnost Woodplastic dodává na trh množství variant dřevoplastových
prken. Tyto materiály jsou na bází dřeva a plastového
polymeru. Díky tomu jsou potlačeny nežádoucí vlast-

Terasy u domů i chat jsou mnohem oblíbenější, než
tomu bylo kdysi. Odborníci mají jasno – máme už dost
uzavřených místností a klimatizace. „Existuje řada
studií, které naznačují, že kontakt s přírodou je pro
člověka velmi důležitý a silně ovlivňuje jeho vývoj.
Vzhledem k tomu, že v posledních letech trávíme
více času v práci, v kanceláři a u počítačů, je touha po
spojení s přírodou pochopitelná,“ objasňuje psycholog
Tomáš Kvapilík. To potvrzuje také architekt Zoubek.
„Obecně lze říct, že každý kdo má dnes dům, nebo zahradu, chce být venku a tento venkovní prostor řešit,“
doplňuje.
Terasa v podstatě dokáže povýšit zahradu na společenskou místnost. Starší generace si ještě dobře pamatuje,
že zahrada sloužila vždy jako místo pro práci. Ať už
se na ní sekalo dřevo, plely záhonky nebo ošetřovaly
stromy. Dneska je trend jiný. Lidé chtějí odpočívat.
„Když jsem zdědila chatu po mamince, okamžitě jsem
zrušila záhonky se zeleninou. Nechala jsem jen nezbytně nutné plodiny. Kolem chaty je spousta práce, není
důvod si ji přidělávat na zahradě. Na té chci relaxovat,
což byl důvod, proč jsme na třetině pozemku nechali
postavit terasu,“ svěřuje se Zuzana Vápeníková z Ostravy. Na terase hraje s manželem deskové hry, snídá
i obědvá, griluje a večer popíjí víno. „Terasu nemusíte
sekat, ani plít. Jednou za rok se postaráme o dřevěné podlahy a jednou za týden ji vytřu,“ pochvaluje si
Vápeníková.
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Pohodlí především
Plánujete na terase trávit většinu času? Pak rozhodně
při koupi zahradního nábytku pečlivě vybírejte. Čím
kvalitnější volba, tím příjemnější chvíle na terase strávené. Výběr se vždy bude odvíjet do toho, kolik máte
na pořízení nábytku financí. To ale rozhodně není
všechno.
Budete nábytek často přemísťovat někam dovnitř,
nebo bude na terase celoročně? Jestliže jej plánujete sklízet s každým větším deštěm, myslete na jeho
hmotnost a skladnost. Budou na nábytku dovádět
děti? Pak by měl být rozhodně ošetřený tak, aby se
z něj neuvolňovaly třísky.
Zatímco před deseti lety terasám vévodily plastové
židle i stoly, v poslední době se lidé přiklánějí spíše
k dřevu. Plast samozřejmě lákal svou cenou i snadnou údržbou, určitě si ale vzpomenete, jak se vám
k plastové židli ve velkých vedrech přilepil zadek,
nebo když opotřebované židle začaly napraskávat. Plastový nábytek se ale stále na trhu objevuje,
ovšem v nových moderních variantách a zpracování.
Jedná se o takzvaný pletený plast z polyetylenového
či polyesterového vlákna. Je velmi odolný, vypadá
hezky a vydrží na zahradě celý rok. Lidé si za něj ale
připlatí.
Často se majitelé teras přiklání k dřevěnému nábytku, který vypadá hezky a je finančně dostupný.
Problémem je ale jeho hmotnost. Dřevěný nábytek
rozhodně není na pravidelné přenášení. Je také nut-
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né se o něj pravidelně starat a pravidelně jej natírat
lazurou nebo příslušným lakem.
Až se vypravíte nakupovat nábytek na terasu, vždy
vyhledávejte ten, který má záruku 5 až 7 let. Jakákoliv
nižší záruka totiž značí nekvalitní výrobek.

Tabulka
Exotická dřeva:
Bangkirai – stromy rostou v Indonésii, dřevo je tvrdé,
pružné a odolné, světle až středně hnědé, místy žlutavé.
Cumaru (brazilský teak) – stromy rostou v Brazílii,
Venezuele a v Kolumbii. Dřevo je těžké, pevné, tvrdé
a žlutohnědé s nazelenalým žíháním.
Garapa – stromy rostou v Brazílii, dřevo je těžké, tvrdé, hnědé, žlutohnědé nebo oranžově hnědé. Říká se
mu také brazilský jasan.
Ipe – stromy rostou v Argentině, Brazílii nebo Paraguay. Dřevo je těžké, velmi pevné a houževnaté,
má barvu hnědočernou až olivově hnědou s jemným
žíháním.
Macaranduba – stromy rostou převážně v Brazílii
a jejich dřevo je velmi těžké a odolné, je hnědé dočervena nebo dofialova a tmavě žíhané.
Merbau – stromy rostou převážně v Indonésii, v Barmě, Vietnamu nebo v Kambodži. Dřevo je tvrdé,
nesesychá a je odolné, barvu má světle nebo tmavě
hnědou až načervenalou s jemnými žlutými žilkami, je
slabě lesklé.

pobočka na Moravě: ul. Tyršova 1781/58 , Kuřim 664 34
tel./fax : 542 210 777

mobil: 777 758 704

e-mail: info@levnedlazby.cz
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REKONSTRUKCE

OD A DO Z

Od rekonstrukce čekáme mnohé. Krásné nové bydlení, zvenku i zevnitř. Těšíme
se na nový domov, který se pro nás stane bezpečným a milým místem. Zkrátka
zázemím, kde budeme prožívat své radosti i starosti. Rekonstrukcí se můžeme
přiblížit našim snům, ale také se může stát, že naopak mnohé pokazíme, aniž
bychom o tom věděli. Jak se tedy připravit? Na co si dát pozor? Co očekávat
a kdo nám poradí?
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Nejčastější problémy a jejich řešení
Při rekonstrukci se nevyhneme plánování. Sepisujeme,
co vše si opatřit, s čím budeme počítat, co chceme
hned, co později, do čeho investujeme více peněz a do
čeho méně. Všechno hezky rozplánujeme, dohodneme
se s rodinou na tom, kde co bude, jaká místnost bude
komu patřit, jakou barvu bude mít fasáda….a ouha.
Najednou zjistíme, že to tak nejde. A důvodů bude
hned několik. Toto nejde zbourat, tamto nejde přestavět, tady nelze počítat se zavedením elektriky - problémy se jen vrší. Jak tomu tedy zabránit?
Už při plánování je třeba obrátit se na odborníky.
A to ještě před tím, než si půjdeme pro kulaté razítko.
Seznam autorizovaných osob členěný podle regionů
a podle zaměření najdeme na webových stránkách
ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě). Jedná se o organizaci, která
sdružuje projektanty a odborníky na stavby. Záludnosti při rekonstrukci nás mohou potkat i při obyčejné
rekonstrukci bytu, nemusí se jednat vždy jen o dům.

Problém oken
I v panelákových bytech tento problém lidé znají. Celá
sídliště jsou sice plná nových bílých plastových oken,
ale všichni obyvatelé se shodnou - okna se mlží, kolem
nich je stále voda. Toto se děje vždy, když se venku
ochladí a v bytě je teplo. Čím je venku větší zima, tím
více páry kondenzuje. Na parapetech jsou louže vody,
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po stěnách stékají kapky. Rohy místnosti pak plesniví,
v bytech se zvyšuje procento alergenů. Větrání? Moc
nepomáhá. Pokud jsou v domech trámy, mohou dokonce začít zahnívat. Potom jsou následky ještě horší.
Může se zřítit i strop.
Příčiny zamlžených oken z fyzikálního hlediska jsou
jasné. Jaká skutečnost však ovlivňuje kondenzaci
uvnitř bytu? Důvodů může být několik. Špatné umístění topného tělesa, jeho nedostatečný výkon nebo jeho
zakrytí např. širokým parapetem. Nejvhodnější umístění je přímo pod okny, aby teplota měla vliv na povrch
okna. Ze stejného důvodu bychom neměli nechávat
stále stažené žaluzie. I ony brání přístupu tepla. Samozřejmě může ale jít i o špatnou instalaci oken, nebo
o nekvalitní okno samé. Napravovat takovou chybu
však může být finančně velmi nákladné. Pokud měníme okna, doporučují odborníci rovnou upravit i systém
větrání v domě nebo bytě.

Lodžie a balkony - další zádrhel
Rekonstrukce balkonů probíhá ve velkém. Nelze ji
vynechat. Zvláště zateplujeme-li dům, úpravě balkonu
se nevyhneme. Instalace balkonů ale často porušuje
normy. Statik vytvoří posudek a ten se pak použije pro
více balkonů, i když se třeba podmínky domu změnily.
Ohled se musí brát na korodování materiálu, roztažnost stěn i samotného balkonu. Nemělo by to být ve
velkém rozdílu. Může se totiž ohrozit stabilita i ukot-
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vení balkonu či lodžie. Kvůli těmto i dalším poruchám
pak hrozí praskliny ve stěnách - i v panelech. Tady je
porada s odborníkem zcela jistě namístě.
Nebudeme podceňovat ani tak zdánlivě jednoduchou
věc, jakou je zasklení lodžie. Abychom předešli pádu
skla, měli bychom vyžadovat příslušné certifikáty dodavatele a opět posouzení odborníka.

V panelovém domě nemůžeme jen tak
bourat
Co je stěna a co je příčka? S tím si mnohdy majitelé
bytů ani hlavu nelámou. A dokonce ani zedníci ne.
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Co jim řeknete, to udělají. Ukážete na stěnu prstem
a řeknete - zbourat - stane se. Lidé tyto úpravy často
dělají bez posvěcení úřadů - zdá se jim to levnější.
Ono stavební povolení, projekt a posouzení statikem
není zrovna levná záležitost. A tak si neodborníci
vesele a bezmyšlenkovitě bourají a probourávají.
Zpočátku se zdá vše v pořádku. Známí chválí různé
niky, okénka, kulaté dveře… Budoucnost už ale tak
pochvalná být nemusí. Při představě, že se takto
rozhodnou i vaši sousedé o patra níž, běhá mráz po
zádech. A zvlášť tehdy, jedná-li se opravdu o nosnou
stěnu. To, že se nám zdá málo široká, nic nezname-

- celulóza či skelná vlákna. Nebudeme ale vyplňovat
všechny otvory, co ve střeše najdeme. Některé mají
svůj účel. Například dutina mezi dvěma plášti střechy
slouží k odvětrání vodní páry. Pokud bychom omezili
proudění vzduchu, začaly by hnít např. trámy a vůbec
veškerý dřevěný materiál ve střeše.
Když projíždíte českou krajinou, vidíte stále častěji na
střechách domů solární panely. V případě plochých
střech se jejich položení může zdát velmi snadnou
záležitostí. Panely položíme v létě a v zimě jsme
překvapeni. Mezi panely zůstává navátý sníh, ale
střecha nemusí být na takové zatížení uzpůsobená.
Na malých střechách nemusí být ani stavební povolení, což omezuje slovo odborníka. Na statika proto
nezapomeneme ani v tomto případě.

Krok za krokem - čím začít?
Nejprve zjistíme stav objektu, který chceme rekonstruovat. Zajistíme důkladnou prohlídku, přizveme
odborníky - opět nejlépe statika, ale i architekta a případného vedoucího stavby. Ne vždy budou všechny
názory shodné, ale od toho jsou to odborníci, aby se
dohodli a zároveň vyhověli vašim představám. Někdy
je ovšem nutný kompromis i z vaší strany. Ing. Zuzana
Konvalinková k tomu říká: „Klienti přicházejí většinou
s vlastním návrhem, s vlastním nákresem. Ten předloží
architektovi, který tam ještě uplatní různé nápady ze
strany estetiky a originality. Stavaři s tím ale mohou
mít pak problém. Ideál klienta najednou narazí na
ryze praktické záležitosti jako je vhodnost materiálu,
prostorová představa a praktičnost, technické parametry i bezpečnost. Mnozí odborníci se pak odmítnou
pod projekt podepsat. Pokud klienti na připomínky
nepřistoupí, může být taková rekonstrukce velmi nebezpečnou záležitostí. A konečnou odpovědnost nese
ten, kdo podepíše patřičný dokument, ne klient.“

Projekt

ná. Většina nosných panelákových stěn má malou
šířku (14 cm). Dalším problémem může být i použití
bouracích kladiv, které vibrují a chvění přenášejí i do
vzdálených oblastí. Všechny otvory by se měly vytvářet pomocí řezání.
Zásahy v panelových domech by tedy neměly probíhat pouze podle přání klienta a designéra, vždy by
měl posoudit přestavbu statik a další odborníci.

Problémy střech
I bez stavebních úprav můžeme provádět zateplení
střech a stropů. Nejčastěji se používá foukaná izolace

Projektovou dokumentaci musí vytvořit odborník.
Zohlední takové záležitosti, které laik ani nevzpomene. Kde co bude, se v podstatě řídí tím, kde se nachází
odpadní potrubí, které může mít pouze určitou délku
a musí být ve spádu. S ostatními rozvody už můžeme
hýbat snadněji. Projekt pak ovlivňuje i samotný prostor, tvar a stav střechy, obytná plocha apod.
Pokud se zásahy týkají i komína, stropních rekonstrukcí i samotného vzhledu, je třeba stavební povolení.
Zkrátka u všech větších zásahů.

Aby na nás nepršelo
První pohled při rekonstrukci domu patří většinou
střechám. Nezatéká? Není děravá? Stačí oprava nebo
budeme pořizovat rovnou novou střechu?
V dnešní době čekáme od střechy především snadnou
údržbu, mrazuvzdornost, odolnost vůči lomu, nenasákavost, prodyšnost a hlavně i jednoduchou montáž. Při
výběru hledíme i na barvu a stálobarevnost. Střecha je
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sice jedno slovo, ale prvků tam nalezneme mnohem
více. Jde o celý komplex jednotlivých součástí a doplňků. Kromě barvy střechy musí s fasádou ladit i okapy,
rámy oken a další prvky, které zdobí celý dům. Střecha
je však jeho korunou.
Zvolíme-li novou střechu, budeme se dívat kolem
domu. Naše střecha by měla zapadnout do koloritu
celého regionu. Jak barvou, tak tvarem a materiálem.
Na to moc lidí nehledí. Dalším momentem výběru je
místo, kde se dům nachází - nadmořská výška, vlhkost,
proudění větru. Tyto skutečnosti ovlivní nejen materiál, ale i sklon střechy.
Snad nejtradičnějším materiálem jsou pálené střešní
tašky. Jsou odolné proti zátěží počasí i proti chemickým zplodinám. Navíc jsou prodyšné, mají dlouhou
životnost a jsou recyklovatelné. Vybírat můžeme z různých typů i barev. Jako i u ostatních střešních krytin je
důležitá pokládka. Střešní tašky jsou křehké a poměrně těžké.
Dlouhou životnost má i betonová krytina. Nepotřebuje žádnou zvláštní údržbu, je zdravotně nezávadná,
ekologická a mrazuvzdorná. Čím je beton starší, tím je
pevnější. I mezi betonovými taškami si můžeme hodně
vybírat. Betonová taška je těžší, proto potřebuje pevnou střešní konstrukci.
Nižší hmotnost mají vláknitocementové tašky. Z hlediska úspornosti a ekologie splňují ty nejvyšší nároky. Povrchová úprava je tvrdá, příjemného vzhledu, odolná
nepřízni počasí i mechu.
Čistý přírodní materiál nabízí kameninová střecha. Do-
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plňuje nabídku pálených krytin pro šikmé střechy. Tato
krytina vydrží více než sto let. Tašky si můžeme vybrat
v několika odstínech.
Výborné izolační vlastnosti má břidlice. Navíc je pevná,
pružná a odolná.
Na krovy, které nesmíme moc zatěžovat se hodí
šindele. Vyrábějí se ze speciálních asfaltových pásů.
Mají dlouhou životnost, snadnou instalaci a výhodou
je i zvuková izolace při dešti a větru. Navíc mají velmi
snadnou instalaci.
Tato krytina je velmi lehká. Bohužel zde často rozhodne vysoká cena této krytiny.
Před položením střešní krytiny je samozřejmostí kontrola střešní konstrukce. Někdy je potřeba opravy i zde.
Často musíme vyměnit poškozené rámy, případně je
i chemicky ošetřit. Poté se instaluje podstřešní folie,
nové střešní latě, a pak střešní krytina. Původní nebo
nová. Záleží na tom, v jakém je stavu.

Rozpadá se komín?
Teplo, kouř, povětrnostní vlivy a sníh - to vše může
způsobit, že se nám začne rozpadat komín. Co potom?
Jak postupovat při opravě? Určitě nemá smysl jen tak
komín „oplácat“ novou omítkou. Je třeba rozebrat
rozrušené zdivo až po střešní úroveň. Chybející část se
musí doplnit a znovu vyzdít z pálených nebo šamotových cihel na vápeno-cementovou maltu. Stejnou maltou také spárujeme. Hlavu komína můžeme vyrobit
vylitím betonu do dřevěného rámu. Do betonu zasadí-

ZMĚŇTE SVÉ BYDLENÍ
BEZ ČEKÁNÍ, BEZ PENĚZ A BEZ OBAV
Nejdřív koupíte nové bydlení,
teprve pak prodáte
svou původní nemovitost.
To vše bez starostí.
O všechno se postaráme za vás.

K výměně větší nemovitosti za menší
nepotřebujete žádné peníze v hotovosti
ani hypotéku. Vše se zaplatí z prodeje vaší
původní nemovitosti, a když se stěhujete do
menšího, ještě vám zůstanou peníze navíc.

BYT 4 + KK = BYT 1 + 1 + PENÍZE
V bytě 4 + kk jsme žili s manželkou čtyřicet let. Z důchodu jsme najednou
neměli peníze na topení a elektřinu, proto jsme ho vyměnili za menší byt.
Díky výměně jsme se mohli přestěhovat hned a celá koupě se navíc
zaplatila z prodeje. Nemuseli jsme vůbec vytahovat peníze z kapsy.
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OFICIÁLNÍ VOZY

me ocelové třmínky, které pak zasadíme do spár v už
vyzděném komíně. Pokud je zdivo komína poškozené
i uvnitř v domě, je potřeba ho nově opravit a omítnout. Nezapomeneme ani na oplechování a zatmelení.
Je-li poškozena komínová vložka, necháme tuto práci
odborníkům. V každém případě musíme stejně pozvat
kominíka, který rekonstrukci komína zhodnotí.
Při větším poškození můžeme využít i stavebnicový
komínový systém, který můžeme připevnit i na starou
část komína. Pokud kominík doporučí nový komín,
musíme se tímto doporučením řídit. Náhradním řešením může být i montáž komína po fasádě.
Pokud měníme způsob vytápění, pořizovat nový komín nemusíme. Jen ho musíme upravit.
Jak dlouho pak komín vydrží, záleží na naší péči. Určitě tomu napomůže pravidelné čištění a občasná výměna vložky. Poznáme to i podle toho, že komín špatně
„táhne“. Pokud komín málo využíváme, může do něj
přirozeně pršet. Zabránit se tomu dá různými stříškami, odborníci ale varují před domácím kkutilstvím,
které v důsledku může způsobit hromadění jedovatých
zplodin uvnitř domu. V nejhorším případě může dojít
i k otravě nájemníků.

Nové zdi? Příčky?
Někdy máme touhu změnit celý prostor. Buď máme
v úmyslu ho zvětšit, nebo naopak vytvořit třeba z jedné místnosti dvě malé. Pak přichází na řadu zdění.
Nejvhodnější jsou pórobetonové tvárnice. Příčky ale
mohou být i ze sádrokartonové konstrukce. V této
chvíli je nutností zavedení elektroinstalace, instalace
vody, odpadů a plynu.
Pokud se rozhodneme pro přístavbu, přestavbu zdí
nebo změnu půdorysu, musíme mít hodně trpělivosti, pevných nervů i dostatek finančních prostředků.
Jde už o větší zásah, který si žádá dokonalou přípravu. I když je současný život plný spěchu, rychlých aut
a krátkých lhůt, při přestavbě a rekonstrukci domu
tuto rychlost rozhodně vynecháme. Nevyplatí se.
Nebudeme spěchat ani na firmy a ani nebudeme věřit
reklamám, které tvrdí, že na jaře začnete a v zimě bydlíte. Ne vždy to tak vyjde.

Materiál
Jednou ze základních věcí je správný výběr materiálu. Spolu s projektantem rozebereme, co použijeme
a v jaké finanční relaci. Na trhu je takové množství
materiálů, že můžeme opravdu vybírat. Stačí se rozhodovat mezi vlastnostmi, cenou, následnou údržbou.
Jedním z kritérií je i to, abychom dodrželi celý systém
stavby. Není dobré kombinovat materiály – zdivo mít
z pálených cihel a v nitřek doplnit bílým pórobetonem.
Pokud je třeba opravovat i vnější stěny, často sledujeme tepelně-izolační vlastnosti materiálů. Zpočátku
si můžeme sice připlatit, ale během let se nám tato
investice bohatě vrátí. Pokud je rokenstrukce domu
takto zásadní, je dobré nechat dům přes zimu tzv.

64 | BYDLENÍ

vymrznout. Zima odhalí veškeré nedostatky, které
můžeme na jaře opravit a následně se tak vyvarovat
dalším problémům.
Mezi nejlevnější materiály ke zdění patří stále klasická
plná cihla. Je ale málo mrazuvzdorná, takže pokud
dostavujeme vnější zdi, je třeba počítat se zateplením.
To znamená další výdaje. Tyto cihly se většinou používají na stavbu komínů. Cihly s otvory jsou na tom
o něco lépe. Jsou lehčí a mají lepší tepelné vlastnosti.
Mnohem praktičtější jsou pak cihelné bloky z přírodní
pálené hlíny. Kromě tepla dokáží v bytě udržet i příznivou hodnotu vlhkosti. Bloky se prodávají pro vnější
i vnitřní zdivo.
Při rekonstrukcích často vidíte před domy velké balí-

ky bílých cihel. Jedná se o pórobetonové tvárnice. Při
velkém objemu mají velmi malou hmotnost a výborné
teplně-izolační vlastnosti. Lze s nimi také jednoduše
manipulovat - řezat je a skládat, takže přestavba postupuje celkem viditelně rychle.

Podlahy
Při rekonstrukci podlah musíme někdy počítat i s tím,
že starou zcela vyměníme. Znamená to odvoz velkého
množství materiálu. Je jedno, jestli se jedná o dlaždice,
lino nebo staré trámy a dřevo. Skladbu podlah by měl
navrhnout statik a projektant. Chceme-li zděné příčky,
měla by být podlaha betonová. Předtím je nutné položit odpady.

To, jakou podlahu pak zvolíme, rozhodne o naší další
spokojenosti. Volíme opět podle místa, kde se objekt nachází. Je to oblast vlhká, suchá, studená nebo
naopak teplá? Podle těchto atributů zvolíme materiál
podlahy. Dalším faktorem je samozřejmě to, o jakou
místnost se jedná. V ložnici určitě zvolíme jiný materiál
než v koupelně nebo v kuchyni. Neustálému zájmu se
stále těší zámkové podlahy, protože mají zajímavé dekory a jsou cenově dostupné. Snadná je i jejich pokládka.
Podlaha se navíc velmi snadno udržuje a působí stále
čistým dojmem. Plovoucí podlahy jsou laminátové,
další jsou typy s dřevěnou nášlapnou plochou. Tradiční
jsou stále parkety ze dřeva. Z přírodních materiálů
nám obchodníci nabízejí korek, který se někdy využívá
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i na stěny. Výběr korku je v různých klasických i netradičních barvách. Je ideální do dětského pokoje - tlumí
hluk, nepřitahuje prach a hřeje. Z korkové moučky se
vyrábí i linoleum Marmoleum. Další možností jsou pak
obvyklé koberce a dlažby. Před pokládkou bychom
si také měli ujasnit, jestli nebudeme chtít podlahové
topení. Tato skutečnost by pak rozhodovala zcela jistě
o použitém materiálu.

Vnitřní omítky i fasáda musí být
ozdobou domu
Vnitřní omítky přicházejí obvykle na řadu po vybudování příček a po instalaci sádrokartonových desek.
K omítkám patří dokončovací práce jako jsou obklady
koupelen, vymalování, instalace dveří a také povrchové úpravy podlahy.
Vnitřek zařizujeme podle svého vkusu, případně po
dohodě s bytovým architektem. To už je ale jiná otázka. Většinou je její řešení tou nejpříjemnější stránkou
celkové rekonstrukce.
Dům vevnitř tedy máme, ale pohledům neunikne ani
zvenčí. K rekonstrukcím patří i obnovení fasády. Celkově platí, že by se neměla líbit pouze nám, ale měla by
zapadnout do celkové atmosféry okolí.
Od fasády žádáme skoro totéž, co od střechy. Odolnost vůči vodě a vlhkosti, vůči chemickým vlivům, plísním, lišejníkům, mechům. Na fasádu působí i mechanické vlivy jako jsou dětské hry, ale i stavební fyzikální
změny. Fasáda má tedy nejen upoutat svým vkusným
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vzhledem, ale má i ochrannou funkci povrchové vrstvy.
Kvalitu ovlivňuje výběr omítkového systému a fasádní barvy, která by měla být především trvanlivá. Před
omítáním musíme připravit podklad, vyplnit ložné
spáry zdiva, instalační drážky i další otvory. Na připravený podklad pak nanášíme přednástřik, problémem
však může být smíšené zdivo, což se při rekonstrukci
nabízí. Rozdíly bychom měli vyrovnat různými prostředky a přípravky (ohledně nasákavosti apod.). Hrubá omítka, která se nanáší ihned poté, se musí nechat
vyzrát, aby se na ni mohla nanést omítka štuková.
Některé omítky se mohou nanášet systémem čerstvé
do čerstvého. Čerstvě omítnuté plochy se musí dva dny
udržovat ve vlhkém stavu. Poté už můžeme vybrat
barvu, která ale musí ladit s ostatními prvky domu
(okna, okapy, dveře atd.). Kromě toho, jaký odstín se
nám líbí, bychom měli sledovat i další parametry, jako
je propustnost, voděodolnost apod.
K tomu, aby omítka dlouho vydržela, potřebujeme
i kvalitní okapový systém. Nezdá se to jako to nejhlavnější, ale pokud okapy nebudou funkční, mohou nám
způsobit nejednu pernou chvilku. Při výběru se proto soustředíme na kvalitní materiál a při instalaci na
správné umístění.
Tak. Dům je hotov. Teď už jen zahradu nebo okolí,
úklid a můžeme zařizovat.
Text : Milada Schieblová, foto Schutterstock.com,
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VYBÍRÁME

OKNA
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Okno je jednou z nejdůležitějších stavebních částí domu. Nejenže jím prostupuje
denní světlo, ale zároveň umožňuje proslunění a větrání interiéru a tak i celého
objektu. Okno je rovněž tepelným a akustickým izolantem a nesporně plní rovněž
funkci klimatizační.
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Okno ovšem na druhé straně tvoří jedno z nejslabších
míst každé stavby. A to nejen z hlediska požadovaných
tepelně-technických vlastností, ale i z pohledu přístupu do budovy. Byť jsou dnes v novostavbách a zrekonstruovaných objektech okna s jednoduchým zasklením
a rámem dávnou minulostí, v mnoha objektech se
jejich majitelé k výměně teprve chystají. Nejen pro
ně je dobré vědět z jaké nabídky si vybrat, jaký zvolit
materiál a hlavně neudělat zbytečnou chybu. Nehledě
k tomu, že výběr a následnou montáž oken v mnoha
lokalitách (památkové chráněné objekty atd.) povolují
a upřesňují stavební úřady.

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

Důvodů, proč si pořídit plastová okna, je
podle něj několik:
1. Přes nekvalitní okna uniká až 2/3 tepla. A nám se
již nechce vyhazovat peníze z oken. Výměna starých oken za okna plastová, to je akce, která vám
prokazatelně ušetří peníze.
2. Nekvalitními okny nám občas zateklo. A vznikly nám tím vždy velké nepříjemnosti. Protože se
nám již nechce vyhazovat peníze za nové podlahy
a malby a věnovat se napravování škod.
3. Nekvalitními okny pouze s jedním nebo dvěma
těsněními nám pronikalo do domu velké množství
hluku. A protože máme jenom jedno zdraví a milujeme klid domova, pořizujeme nová kvalitnější
okna.
4. Manipulace s nekvalitním kováním je často náročná. Proto potřebujeme plastová okna, která jednoduše otevře a zavře i nejslabší člen rodiny.
5. Chceme být pány nad větracím režimem. Chceme
větrat pouze tehdy, kdy je to potřeba. Chceme
pouze vyměnit vydýchaný vzduch a okna zase zavřít. Jediné co nechceme je, aby na nás pořád okny
táhlo a navíc byly nepřetržitě chladné stěny kolem
netěsných oken.

krát
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6. Není nám příjemné, když nám v zimě zamrzají
skla a nevidíme ven. A už tak málo zimního světla
nemůže ani přes zamrzlá a zamlžená skla k nám
domů. A neméně příjemný je stále stékající kapalný kondenzát, který vzniká na sklech nekvalitních
oken.
7. Náš dům si zaslouží vypadat krásně a moderně.
Proto pořizujeme nová okna plastová. I my si totiž
zasloužíme nádherný dům.

pokračuje Daniel Zeman. „Díky profilaci bez tepelných
mostů nyní nehrozí žádné promrzání a tepelné ztráty.
Naopak. Díky bezúdržbovosti, pevnosti a takřka nezničitelnosti by hliníkové dveře neměli chybět v často
používaných vchodech - jako jsou např. vchody do
panelových a bytových domů, obchodních center, kulturních zařízení atp. Volba hliníkových oken a dveří je

Dřevěná okna
Jste spíše ekologický tip? Pak sáhněte po klasice, kterou jsou okna dřevěná. Dřevěná okna jsou díky svému
zcela přírodnímu materiálu ekologická, velmi pevná
a dřevo „dýchá“. Výhodou dřevěných oken je v první
řadě vyšší životnost. Okna jsou odolnější vůči mechanickému poškození, nátěr lze obnovit. Při správné
údržbě mají životnost 100 let. „Nevýhodou dřevěných oken oproti plastovým je jejich vyšší cena a větší
nároky na údržbu. Rozhodnutí je na každém, jakému
materiálu dá přednost. Pro někoho jsou dřevěná okna
znakem prestiže a spojení s přírodou, jiní zase upřednostní jednoduchost a bezúdržbovost oken plastových.
Dřevěná okna nejsou vhodná pro každého, ale ti, co si
je vybrali, nelitují,“ dodává Daniel Zeman.

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

Hliníková okna
Hliníková okna a zejména vchodové dveře si získali
mezi zákazníky velkou oblibu pro svůj reprezentativní
design, prakticky neomezenou životnost profilů, vynikající pevnost a tvarovou stálost. „Hliníkové profily
zaznamenaly veliký pokrok v oblasti tepelné izolace,“
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známkou dobrého vkusu. Svým elegantním a nadčasovým designem totiž výrazně oživí vzhled každé stavby,
přidají jí na výjimečnosti, reprezentativnosti a povýší ji
mezi moderní díla.“ Jakýmsi kompromisem by pro vás
mohla být kombinace dřeva a hliníku v podobě oken
dřevohliníkových, která v sobě spojují výhody všech
ostatních oken. V interiéru nádherné přírodní dřevo
s vůní pryskyřice a stabilní profil s neomezenou životností. Zvenku pak hliník, který nemusíte nikdy natírat
a je barevně stálý.

Termoizolační skla
Okno, to však není pouze rám, velmi důležitá je
i výplň. V době, kdy musíme počítat s každoročním
zvyšováním cen za tepelnou energii, je velmi důležité
nepouštět draze koupené teplo ven z domu. Podstatná část tepla uniká ze staveb okny. Abychom pracovali
s energií našeho domu ekonomicky, je nutné zvolit
správná skla. Na výběr máte: izolační sklo standard,
izolační dvojsklo a izolační trojsklo. Nejlepší izolační
vlastnosti má samozřejmě izolační trojsklo. Výhody
lépe izolujících skel jsou jasné: sklo vyrovnává teplotu
v půdorysu místnosti u okna a v centru po celý rok, je
velmi odolné proti kondenzaci vodní páry na vnitřním skle v zimě a do místnosti propouští minimum
UV záření, čímž zabraňuje blednutí barev v interiéru.
„Takováto skla najdou využití především v nízkoenergetických domech, ve kterých značně omezí náklady
na vytápění, v obývacích pokojích, galeriích a výkladních skříních, kde chrání nábytek, vybavení a exponáty
před škodlivým UV zářením, dále v zimních zahradách
prosklených fasádách a místnostech s bazény v interiéru,“ uzavírá Daniel Zeman.
Text: Jana Abelson Tržilová, foto: Shutterstock.com

Jsme česká firma s výrobním
závodem v Uherském Brodu.
Vyrábíme platová a hliníková okna, dveře, zimní zahrady,
hliníkové protipožární dveře, dělící příčky, fasádní stěny, pergoly, a další
z německých značkových profilových systémů Gealan a Heroal.
Ve vzorkové prodejně na Mariánském náměstí v Uh. Brodu se specializujeme na doplňky
k oknům, především exteriérové (venkovní žaluzie, rolety, markýzy) a interiérové zastínění
(vertikální a horizontální žaluzie, rolety, plissé, japonské stěny, žaluzie a rolety do střešních
oken) zn. ISOTRA a interiérové dveře.

www.oknamontplast.cz

MONTPLAST Uherský Brod s.r.o.
Sídlo, vzorková prodejna, výroba
U Olšavy 2541, Uh. Brod
Email: montplast@oknamontplast.cz
Tel: 572 635 969

Vzorková prodejna
Mariánské nám. 2624, Uh. Brod
Email: prodejna@oknamontplast.cz
Tel: 731 494 095
INZERCE
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27. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH
Souběžně probíhající veletrhy:

FOR STAV | FOR THERM | FOR WOOD | BAZÉNY, SAUNY & SPA
www.forarch.cz

20. – 24. 9. 2016
DENNÍ TÉMATA | ÚTERÝ | KVALITA VÝROBKU | KONFERENCE ŘEDITELŮ PROJEKTOVÝCH SPOLEČNOSTÍ | STŘEDA | VĚTRACÍ KONCEPT/ŘÍZENÍ
ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV | KONFERENCE NA TÉMA POŽÁRNÍ BEZPEČNOST BUDOV | ČTVRTEK | PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ |
MATCHMAKING OBCHODNÍ JEDNÁNÍ | PÁTEK | CHYTRÝ DŮM | WORKSHOP PRO KAŽDÉHO NA TÉMA JAK KOUPIT BYDLENÍ | SOBOTA | SVÉPOMOCÍ |
GENERÁLNÍ PARTNER

OFICIÁLNÍ VOZY

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER
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JAK BÝT V TEPLE…
Ačkoliv je venku krásně, měli bychom se právě teď postarat, aby nám bylo krásně
i v zimě. A tento pocit určitě nebudeme mít, pokud nám bude okny foukat
a místnost nedokážeme vytopit na více než 15 stupňů. Až se zima zeptá, co jsme
dělali v létě, možná bychom jí měli odpovědět - zateplovali…

INZERCE
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Pokud se bavíme o tom, kudy z domů a objektů obecně utíká teplo, odborníci mluví o takzvané „obálce“.
Je to vlastně podlaha, stěny, okna a dveře, strop a střecha. To vše „obaluje“ dům a má vliv na to, kudy a v jakém množství teplo utíká. Máme konstrukce, kterými
uniká tepla hodně (např. okna) a naproti tomu místa,
kudy uniká tepla málo (podlaha domu). Pokud tedy
chceme, aby byl výsledek co nejlepší, měli bychom být
důslední
Podmínkou úspěchu je komplexnost
To, že nám zateplení přinese snížení tepelných ztrát je
asi největším přínosem.
Další hodnotou je také zvýšení tepelné pohody uvnitř
objektu. Kvalitně provedené zateplení domu rovněž podstatně zvyšuje ekonomickou hodnotu stavby
a významně přispívá k prodloužení její životnosti. Při
provádění zateplení domu je třeba pamatovat na to,
že střecha, fasáda a další části domu tvoří jeden celek,
a tudíž nutnou podmínkou efektivnosti zateplení je
jeho komplexnost.

Začínáme zateplovat…
Zateplení fasád je spolu s výměnou oken jednou
z nejčastějších cest, jak ušetřit ročně mnoho peněz na
vytápění domu. Další neméně významnou roli hraje
nový líbivější „kabát“ domu, prodloužení životnosti
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objektu, zlepšení kvality života obyvatel a větší ohled
na životní prostředí.
Fasáda ale nemá jenom statickou funkci, plní také
funkci ochranou. Chrání totiž před vnějšími nepříznivými podmínkami a to nejenom v zimě, jak si mnozí
myslí, protože v létě je dům naopak vystavován zase
horkým teplotám.
Materiálu na zateplení fasád existuje několik. Ne každý materiál se hodí na každý zateplovaný dům, proto
je třeba výběr velmi dobře zvážit a také opět probrat
s odborníkem. Každý materiál má samozřejmě své pro
a proti. Nejčastěji se však zatepluje polystyrénem
• Polystyren: Nejlevnější, nejsnadněji se s ním manipuluje, je lehký, ale bohužel je hořlavý, a proto
je možné použít ho při zateplení fasády pouze do
výšky 22, 5 metru.
• Skelná vlna: Je paropropustná, vzdušná a nehořlavá. Bohužel je dražší než polystyren.
• Kamenná vlna: Má podobné vlastnosti, jako minerální vlna, ale navíc je její životnost více než 50 let.
Nevýhodou je cena.
Před zateplení je třeba z fasády odstranit všechny
předměty, ať už se jedná o hromosvody, okapy či
antény. Podle nerovností povrchu, na který se zateplení bude pokládat, se rozhodujeme o materiálu.
Doporučujeme vše nechat na odbornících, kteří mají se

INZERCE

Stavíte energeticky
úsporný dům?

Zapojte se do
akce Isover 50!

Isover slaví 50 let na českém trhu a při té příležitosti podpoří
stavby nebo rekonstrukce kvalitních energeticky úsporných
domů. Neváhejte a zaregistrujte se na www.isover50.cz
Kamion izolace zdarma získá až 50 vybraných výherců
Více než 50% slevu a další výhody získá každý registrovaný

zateplováním zkušenosti. Domácí instalace zateplení
fasády nemusí vždy dopadnout podle vašich představ.
Nedostatků po zateplení fasád je potom mnoho. Pokud není něco v pořádku, vznikají tepelné mosty, které
mají za následek vlhnutí zdiva, které způsobuje plísně
a tím zdravotní problémy obyvatel domu. A navíc
je odstranění nedostatků při zateplení fasád potom
mnohdy finančně náročnou záležitostí.
V souvislosti se zateplováním stěn nesmíme zapomenout ani na tepelně izolační omítky. Mají za úkol nejen zateplit, ale i odvést vlhkost z budovy, což zejména
ve staré zástavbě má velký význam.

Zateplení fasády nestačí…
Zateplení fasády je důležité, nemá ale smysl za-
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teplovat pouze fasádu, když velká část tepla uniká
střechou. Když už provádíme zateplení fasády, měli
bychom zároveň provést zateplení střechy a naopak.
Pokud máte šikmou střechu, mohou být její tepelné
ztráty větší než u střechy ploché, proto je vždy nutné
pečlivě volit správnou izolaci. Naopak je ale zase lépe
odvětrávaná a v domě díky tomu není taková vlhkost.
Naopak v domě s rovnou střechou bývají tepelné ztráty menší.
Ať už máte střechu šikmou nebo plochou, vždy se
doporučuje zateplení střechy svěřit odborníkovi. Ten
podle typu a stavu střechy rozhodne, jaký materiál
je pro zateplení vhodný. Střecha se zatepluje pomocí
izolačních materiálů, které se vkládají mezi krokve.
Izolační materiály, které se mezi krokve vkládají, jsou

va za hubičku. Je to rychlé a vysoce účinné. Ve stropě
totiž nejsou okna ani dveře, nemusíte dělat omítky,
na půdu vede jen jeden malý vstup často jen 40x60
cm. Strop často také tvoří velkou plochu domu, a tedy
hodně tepla jím uteče.
Zateplení stropu je v podstatě možné třemi způsoby.
Každý způsob má svoje klady i zápory, ale bohužel ne
všechny způsoby jsou vhodné všude.
• Foukaná tepelná izolace: Tento typ zateplení
stropu je vždy aplikován odbornou firmou. A co
vlastně jde? Jde obvykle o materiál na bázi buničiny, který se „nafouká“ na půdě do dutin a mezer
v podlahách, stropech či stěnách. Dá se foukat
také na volnou plochu. Tento způsob je velmi jednoduchý, není třeba ani vyklízet půdu. Zároveň je
toto zateplení stropu velmi praktické, protože se
půda dá i nadále používat jako sklad.
• Zateplení stropu zespod: V tomto případě se
v podstatě jedná o snížení podhledu. Izolační
vrstva v tomto řešení zateplení stropu musí být
následující: vnitřní omítka, sádrokartonové desky,
parozábrana a tepelná izolace. Parozábrana je
v tomto případě velmi důležitá. Zabraňuje pronikání vlhkosti do tepelné izolace, která by jinak
přišla o svoje izolační vlastnosti.
• Vrstva z minerální vaty: Tato vata se jednoduše
položí na půdě na zem, čímž se vytvoří izolační vrstva a dojde k zateplení stropu. Bohužel při tomto
způsobu se půda nedá jinak používat. Ve většině
případů se volí mezi první a třetí variantou a to
z toho důvodu, že snížení podhledu je nereálné.
Toto řešení zateplení stropu je možné například ve
starých domech z přelomu století, kdy jsou stopy
minimálně tři metry. Varianta číslo jedna je ekonomicky nejnáročnější, ale také je nejlepší.

Výměna oken

nejčastěji minerální vata, skelná vata nebo termoreflexní folie. Je také třeba se rozhodnout, zda zateplení
střechy udělat pomocí odvětrávané konstrukce nebo
neodvětrávané. Obě mají stejný postup, jediný rozdíl
je, že při odvětrávané konstrukci vznikne mezi izolací
a samotnou střechou několika centimetrová mezera,
která pomáhá lepšímu odvětrávání. Tato metoda se
používá při zateplení střechy na vlhčích místech, kde je
větší riziko plísní.

Můžeme začít u stropu…
Pokud chceme hodně ušetřit a málo do toho investovat (jak se říká za málo peněz hodně muziky), můžeme
uvažovat i o zateplení stropu.
Izolace stropu je oproti zateplení celého domu doslo-

Pouze dobré izolační vlastnosti nových oken zaručí úspory na spotřebě tepla právě z hlediska výplní
stavebních otvorů. Zároveň tak lze zamezit rosení
okenních skel (srážení vzdušné vlhkosti na sklech),
ale i propouštění většího množství slunečního záření v zimě, čímž dosáhneme pasivních solárních zisků
(u pasivních a nulových domů jsou pasivní solární zisky
podmínkou). V neposlední řadě je důležitá i schopnost
oken eliminovat zatékání (při správném osazení oken
a aplikaci parapetů) a izolovat hluk zvenčí.
Možná právě teď řešíte dilema, zda volit okna plastová či dřevěná. Obojí má svoje pro a proti.
Dřevěná okna jsou náročná na údržbu a náchylnější
vůči povětrnostním podmínkám. Jsou z přírodního
materiálu, tedy nižší ekologickou zátěž. Působí hodnotnějším vzhledem a jsou finančně náročnější.
Plastová okna jsou téměř bezúdržbová. Nižší cena
a odolnost při nešetrném zacházení. Nejsou vhodná
pro historické objekty a mají vysokou ekologickou
zátěž.
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V současné době nelze jednoznačně preferovat ani
jeden z materiálů.
Poté, co se rozhodnete pro materiál oken, jistě budete
řešit, jaká skla a hlavně kolik do něj zasadíte.

lované polystyrenem, nejdražší, ovšem nejlépe teplo
izolující jsou garážová vrata izolovaná polyuretanem.
Tady se ovšem vyplatí zapřemýšlet. Do vytápěných
garáží, o kterých mluvíme a které jsou součástí hlavní
budovy, rozhodně nemá smysl
kupovat neizolovaná vrata,
jelikož pak topíte do prázdna.
Izolovaná garážová vrata jsou
tak sice dražší při pořízení, ale
ušetří vám mnohé náklady.

A z jakých vrat můžete
vybírat?

Rozdíl najdete nejen v hmotnosti okna osazeného několika skly, ale také v prostupu tepla. Více skel rovná
se dokonalejší izolace – zabráníte úniku tepla ven, ale
i opačně.
Pátrejte po hodnotě označené jako Ug – čím je menší,
tím více tepla vám zůstane doma. Například izolační
dvojskla mohou mít hodnotu Ug = 1,0 až 1,1 W/m2K,
kdežto trojskla třeba i o polovinu méně (Ug = 0,6 až
0,7). Pak z tohoto souboje vycházejí vítězně trojskla,
ovšem jen do té doby, než zmíníme solární faktor.
U dvojskla je solární faktor 62 procent, to znamená, že
dovnitř projde 62 procent sluneční energie. U trojskla
se dostáváme na hodnotu 47 procent, což může být
příjemné v létě, v zimě už nikoli. Při výběru nových
oken tedy myslete na všechny parametry současně,
a až pak se rozhodujte.

A co garážová vrata?
Mnohdy si to neuvědomujeme, ale o hodně tepla
můžeme přicházet i špatnou volbou garážových vrat.
Garáž je v mnoha případech součástí domu a špatně
izolovaná plocha vrat s sebou přináší velké problémy.
Pokud se vaše vrata do garáže nedovírají, neizolují,
vržou a vůbec jsou jenom pro zlost, není sebemenší
důvod si je nechávat. Nabídka na trhu je pestrá a jistě
vyberete nějaké, které se vám budou lépe hodit.
Při nákupu ale pozor, aby se vám levné dveře ve výsledku neprodražily. Nejlevnější totiž bývají obyčejné
neizolované dveře, střední pozici zaujímají dveře izo-
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Především jsou to sekční vrata,
která se skládají z panelů
(sekcí), horizontálních a vertikálních kolejnic a navíjecího
mechanismu. Vrata mohou
být v kazetovém či lamelovém
provedení. Sekce jsou obvykle
vyrobeny z žárově pozinkovaného plechu s práškovým
nástřikem a jsou vyplněny tvrzenou polyuretanovou pěnou.
Rolovací garážová vrata se
vyrábějí vždy na míru dle přesného zaměření a přání zákazníka. Rolovací garážová vrata se
vyrábějí standardně použitím hliníkové lamely o výšce
77 mm s polyuretanovou výplní, která zajišťuje dobrou
izolační a bezpečnostní vlastnost vrat.
Dvoukřídlá garážová vrata - Křídlová garážová vrata
jsou mnohdy jediným řešením jak osadit garáž vraty.
Díky konstrukci křídel jsou garážová vrata vždy otevírána ven a tím je zamezeno úbytku místa v garáži
samotné. Díky této konstrukci je možné vrata zasadit
před otvor a tím stejně jako u rolovacích vrat nedojde
k zúžení vjezdu, který mnohdy bývá i tak dost úzký.
Jednokřídlá a dvoukřídlá garážová vrata jsou určena pro zástavbu v privátní sféře do rodinných domů,
nebo hospodářských budov a garáží.
Výklopná garážová vrata - Vyklápěcí garážová vrata
jsou vyráběna prakticky v každé velikosti a v různém
provedení s tepelnou izolací nebo bez. Výklopná vrata
je možno vyrobit i se servisními dveřmi umístěnými ve
vratech, s dálkovým ovládáním, které zajišťuje bezpečný a komfortní vjezd do garáže bez ohledu na povětrnostní podmínky a bez nutnosti vysedání z auta.
Posuvná garážová vrata - Hlavní výhodou pro garážová vrata posuvná do boku je fakt, že se nesníží
průjezdní výšku otvoru, nebo to, že vrata se můžou
otevřít jen částečně. Garážová vrata jsou obvykle vyrobena z ocelových panelů s polyuretanovou výplní.

Zdroj: vip-domy.cz, svetbran.cz,
foto: Schutterstock.com, isover

ZABEZPEČENÍ
BYTU A DOMU
Dejte si na příchodovou cestu k domu označení „soukromý pozemek“ a přilákáte
mnohem víc nezvaných návštěvníků, než když tam nic nebylo. Namontujte
viditelné bezpečnostní kamery kolem domu a jako byste rozeslali pozvánku všem
zlodějům v širokém okolí. Tyhle paradoxy bohužel platí, takže zabezpečení bytu
i domu by mělo být funkční, neprostupné, ale také pokud možno nepříliš nápadné.
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Je to opravdu tak. Dům s vysokou zděnou hradbou
ozdobenou kamerami na každém rohu a parádními,
nicméně zjevně bytelnými mřížemi na všech oknech

v zámku - kdyby se vám něco stalo, bude obtížné se
k vám do bytu dostat. Zavírejte na noc a při odchodu
z domu dobře okna přístupná ze zahrady nebo u přízemních bytů z chodníku, nenechávejte otevřené ani ventilační štěrbiny – šikovný zloděj
se přes ni totiž umí dostat dovnitř, probere
vám obývák a oknem zase vyleze ven. Potud
základní rady. A jaký si pořídit zabezpečovací
systém?

Vchodové dveře

dosažitelných přímo ze zahrady, to je lákadlo pro
nenechavce. Domnívají se totiž, že když má člověk
takové zajištění, uvnitř přechovává samé cenné věci.
To ale samozřejmě neznamená, že bychom na zabezpečení svého domova neměli myslet. Moderní systémy
naštěstí umožňují i instalaci méně nápadnou a přesto
výborně fungující. A vyplatí se dodržovat i pár jednoduchých pravidel. Víte například, že bytoví zloději
chodí velmi často v noci do bytů, kde někdo je? Tedy
oni vlastně ani nejdou do bytu, jen si tiše otevřou dveře, nahlédnou do předsíně, prošacují dámskou kabelku
a kapsy kabátů na věšáku - a velmi spokojeně za sebou
dveře zase tiše zavřou, protože si odnášejí peněženky s hotovostí. Takže dámskou kabelku a peněženku
v kapse kabátu či saka nenechávejte nikdy v předsíni.
Na noc dveře zajistěte buď ochranným řetízkem, nebo
je zamkněte - do zamčeného zámku se zloděj už jen
tak bez hluku nedostane. Klíč ale neponechávejte
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I když to opět může znít neuvěřitelně, většina zlodějů proniká do bytu dveřmi. Nejspíš
také proto na ně došlo nejdříve, když se
sofistikované bezpečnostní systémy začaly
běžně pořizovat do bytů i domů. Tehdy to
byly takové vychytávky jako duté plechové
zárubně u panelákových bytů vylité betonem, aby nešly roztáhnout. Bezpečnostní
dveře se pak montovaly zásadně na dveře
staré jako obložka zevnitř bytu. Tyhle polotovary dnes už ani nestojí za úvahu, nabídka
bezpečnostních dveří je široká a dá se říct, že
i pro každého cenově dostupná.
I když obložení starých dveří kvalitními bezpečnostními je stále možné použít a určitě
se hodí všude tam, kde máte pěkné nebo
dokonce i starožitné vchodové dveře. Poškodit interiér starého činžovního domu, kde
se zachovaly u všech bytů krásné kazetové
dveře často zdobené dřevěným vyřezávaným
reliéfem, by jistě bylo škoda. Navíc to bývají
často dveře dvoukřídlé a pro zabezpečení
takto širokého vchodového otvoru se opravdu nejlépe hodí na dveře zevnitř namontovat
ještě jedny - bezpečnostní. Tvoří je ocelový
plášť uvnitř vysypaný protipožárním materiálem, protože bezpečnostní dveře mají
poskytovat také ochranu proti ohni. Plášť je
zevnitř počalouněný, vybrat si můžete z nejrůznějších
materiálů a barev i třeba ozdobného čalounění, aby
vám dveře dobře ladily s interiérem bytu. Zamykají se
rozvorovým bodovým mechanismem, který zajíždí do
ocelového profilu umístěného nad dveřmi a po straně
křídel. Druhé křídlo by mělo mít bodový mechanismus
také, ten se ale otvírá páčkou z boku dveří, teprve
když otevřeme křídlo uzamykací. V tomto případě
není ani třeba měnit staré dřevěné zárubně, protože
rozvorový mechanismus zabraňuje proniknutí dveřmi
i při roztažení zárubní. Nic vám nebrání používat třeba
i starý zámek na původních dveřích - pro případné
zloděje, kterým by se podařilo otevřít zámek bezpečnostní, to může být nemilé překvapení, budou muset
překonat další překážku.
Mnohem častěji se dnes ale setkáme s kompletně
novými bezpečnostními dveřmi, které plně nahradí ty
staré, a to včetně zárubní. Jejich vnitřní profil je stejný

brány

vrata

Kalkulátor sekčních
vrat, předokenních
rolet, mříží a bran

pohony

24 hod ON-LINE
garážová vrata
sekční, rolovací, průmyslová

www.motorius.cz
Využijte bezplatně, náš nový online
kalkulátor www.motorius.cz.
V klidu domova si vše
prohlédnete a pročtete.
...vyrábíme pro Vás na míru!

markýzy, žaluzie,
předokenní rolety, mříže

K celému sortimentu dále nabízíme
příslušenství, zabezpečení a montáž.
Volejte naši zákaznickou
linku 601 245 245

brány a branky
posuvné, křídlové
INZERCE

Reliable security systems

774
774 833
833 201
233

Bezpečnostní

kamery s jistotou kvality
economy - standard - profesional
Vyberte si snadno, co potřebujete
Poradíme
s výběrem
na cctv.inshop.cz
Najděte si
svého nejbližšího
prodejce
na www.relicam.cz

®

jako u těch „obkládacích“, velkou výhodou ovšem je,
že nezabírají další prostor nad a vedle dveří v bytě
a vypadají - prostě jako dveře. Povrchová úprava sendviče totiž nabízí všechny možnosti od laku až po dýhování a fóliování, vybrat si můžete design i odstín dřeva
z nekonečné škály možností. Mechanismus zamykání
je rovněž bodový rozvorový, nové ocelové zárubně
už na něj mají připravené otvory, do kterých tyčové
závory při uzamčení zajíždějí. Pevné ocelové zárubně
vzdorují roztažení.
Výroba a instalace bezpečnostních dveří se řídí evropskou normou EN 1627, resp. ČSN EN 1627 - 1630. Když
si tedy dveře objednáváte, stačí si zjistit, zda firma nabízí dveře touto normou certifikované, pak se nemůžete splést. Norma totiž popisuje i bezpečnostní škálu,
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dveře se označují třídou RC1 - RC6, číslem, které vypovídá o odolnosti a kvalitě dveří. V bytech a u rodinných domků se nejčastěji používají bezpečnostní třídy
RC 2, 3 a 4, přičemž stupeň 4 je nejlepší. Vyšší třída už
patří trezorovým dveřím, které se u bytů nepoužívají.
Dveře třídy RC 4 by měly odolat snaze o mechanické
proniknutí i s pomocí nejrůznějšího zlodějského náčiní
až po nůžky na plech a elektrickou vrtačku.
Jaký vybrat zámek? Nebo by měly být dva? Jestli dva
nebo jeden je více méně jedno, podstatný je totiž vždy
ten jeden, který uzamyká rozvorový bodový mechanismus. Můžete si samozřejmě pořídit a druhý horní
zámek, kterým si dveře pomocí kolečka bez klíče snadno zavřete zevnitř, pokud vám to dává pocit bezpečí.
Skutečně bezpečnostní bude ovšem hlavní zámek.

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

Jak zajistit okna

Není důležité, jestli má s trojčepovou závorou nebo
plochou, dokonce není ani podstatné, jestli se zamyká
jedním otočením nebo dvěma. Bezpečně uzamknete
prostě tehdy, když už dál nejde klíčem otočit, pak je
bodový mechanismus i samotný zámek pevně uzavřen.
V nabídce zámků se laik nevyzná, proto je tu opět
pomůcka v podobě čísel takzvané pyramidy bezpečnosti. Zde se k bytům a vchodovým dveřím do rodinných domů doporučuje zámek označený číslem 4, což
je známka pro nejvyšší bezpečnost. Takový zámek je
odolný proti vyhmatání, odvrtání, vytržení i násilí.

Garážová vrata
Další velký průchod do domu představují garážová
vrata - tedy samozřejmě pokud máte garáž navazující

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

Bez pojištění jistotu nemáme
Je to smutné, ale zloději a výrobci zabezpečovacích
zařízení jsou jako dvě souběžně jedoucí mašinky na
dětském modelu železnice. Jednou je vepředu ten,
vzápětí ho však ten druhý dožene a předjede. Ostatně
právě způsob, jak zloděj překoná bezpečnostní systém,
je pro jeho výrobce dalším návodem, jak ho promyslet ještě lépe, tak to zkrátka a dobře na celém světě
je. Navíc bytu a domu nehrozí jen vykradení, ale také
oheň, voda, kroupy, vichřice. Proto jedině když domácnost a dům dobře pojistíme, můžeme jakž takž v klidu
spát.
Pokud stavíme, pojišťujeme stavbu. Jakmile je po
kolaudaci, pojišťujeme dům a domácnost. To jsou dvě
rozdílné věci. Pojištění domácnosti chrání nábytek,
elektroniku a další zařízení až po starožitnosti, obrazy, cennosti a do jisté míry i peněžní hotovost. Podle
toho, co v bytě máte, byste tedy měli projednat způsob pojištění. Jestliže máte v bytě cenné věci, základní
pojistka vám jejich ztrátu určitě nepokryje. Pojišťovna
si pochopitelně klade i podmínky na zajištění majetku, takže si dobře ve smlouvě povšimněte, jak máte
mít domácnost zabezpečenou, abyste mohli v případě
vykradení či jiné pohromy uplatnit pojistné plnění.
Pokud chcete připojistit cenné věci, může po vás po-
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jišťovna požadovat jejich zdokumentování - odborné
ocenění a fotografii.
Pojištění stavby jako takové se zdaleka nevztahuje jen
na majitele rodinných domků. Nikdo si samozřejmě
nic takového nepřeje a nechce to přivolávat, jenže ke
zničení bytového domu prostě také může dojít - to
jsou příběhy výbuchu plynu, podemletí vodou, velkého požáru apod., kdy je narušen celý objekt a nebude možné ho dále užívat. Stačí ale i částečné zničení
a nutnost rekonstrukce, výměny rozbitých oken,
sanace po požáru v domě apod. Družstva a společenství vlastníků sice musí domy pojišťovat ze zákona, ale
pro jednotlivé obyvatele to má mnohá úskalí. U domů
družstevních, zejména v majetku velkých družstev,
bychom se náhrady za byt v případě úplného zničení
pravděpodobně nedočkali vůbec - pojištěné je družstvo, nikoliv my sami. Družstvo tedy zinkasuje pojistné
plnění a jak s ním naloží, je na rozhodnutí členské
schůze - ta klidně může odsouhlasit přesunutí peněz
na jiné potřeby družstva, než je vaše odškodnění, pokud jsou tyto peníze potřeba třeba na demolici zbytku
domu apod. Společenství domu rozhodne o rozdělení
pojistky rovněž společně, s největší pravděpodobností ale alespoň nějaké peníze jednotlivým vlastníkům
z pojistky zůstanou. Rozhodně ale nebudou mít hodnotu bytu - právě proto, že bude ještě nutné uhradit
náklady vzniklé po zničení domu. Proto je dobré, aby
každý spoluvlastník uzavřel ještě svou vlastní pojistku na stavební součásti, to znamená na svůj podíl na
příslušné nemovitosti. Plnění z takové pojistky pak už
patří skutečně jen vlastníkovi bytu a spoluvlastnického podílu, nikoliv společenství vlastníků jako celku.
Jedině když budeme takto pojištěni, máme naději, že
za pojistné plnění pořídíme nové bydlení. Při nutnosti
rekonstrukce po velké havárii domu pak z pojištění
společenství určitě dostane přednost třeba střecha
před našimi okny. I tady tedy bude lepší, když máme
stavební součásti pojištěny samostatně a můžeme
z vlastní pojistky provést opravy ve vlastním bytě.
Nezapomínejme ani na pojištění odpovědnosti za
škodu spáchanou na cizím majetku. Je to zpravidla pojistka velmi levná, ale může nás uchránit nepříjemných
výdajů, pokud třeba sousedovi vyplavíme byt, ale také
pokud si od kamaráda třeba vypůjčíme kolo a to mu
nabouráme a zničíme, půjčíme si notebook a poškodíme ho, půjčíme si od kamarádky drahé plesové šaty
a nevratně je zničíme tím, že je polijeme červeným
vínem apod. Pro snadné pochopení je tu charakteristika této pojistky jako pojištění škod spáchaných na
věcech sdílených nebo vypůjčených. Mnoho z nás tuto
pojistku má uzavřenou a netuší, kdy ji může využít.
Většinou ji totiž uzavíráme při uzavření pojistky na
domácnost a nemovitost a mylně se domníváme, že se
vztahuje jen na škody spáchané v souvislosti s bydlením.
Foto: Schutterstock.com

Inteligentní zvonek pro váš pohodlný život
IP zvonek DoorBird se senzory a wifi připojením představuje nejmodernější technologii v oblasti inteligentní domácnosti.
Dveřní stanice DoorBird
Mluvte s návštěvníky a otevírejte dveře pomocí
chytrého telefonu z libovolného místa na světě.
S DoorBird vám neunikne žádná zásilka, protože
budete informováni ihned, když pošťák zazvoní.
DoorBird kombinuje inovativní technologii s exkluzivním designem. Dveřní stanice DoorBird představuje
inteligentní řešení, Made in Germany. Dveřní stanice
DoorBird využívá k připojení bezdrátovou technologii WiFi a kabely Ethernet s podporou PoE. Nechybí ani bezdrátové připojení 433MHz a PIR snímač
pohybu. K napájení slouží 15V DC adaptér nebo
PoE.

DOORBIRD D101
DoorBird Video Station dveří D101,
polykarbonátové pouzdro, White Edition

VIDEO VE VYSOKÉM ROZLIŠENÍ
Dveřní stanice DoorBird je vybavena vysoce kvalitní HD kamerou pro křišťálově čisté živé video, které můžete prostřednictvím mobilní aplikace sledovat na mobilním
telefonu nebo tabletu Android i iOS. Díky nočnímu režimu a širokoúhlému objektivu je obraz dokonalý za každé situace a nic vám neunikne.

CL Tech s.r.o.
Pro vaše objednávky nebo
dotazy nás kontaktujte telefonicky nebo nám napište.

www.comfortliveshop.cz
eshop@cltech.cz
Showroom
Radlická 2265/92
150 00 Praha 5
tel.: +420 774 844 266

VESTAVĚNÝ SENZOR POHYBU
Díky integrovanému high-end snímači pohybu budete vždy vědět, co se děje před
dveřmi vašeho domova. 180° infračervený snímač pohybu může v případě potřeby
spustit poplach.

KVALITA PRO BEZPEČNĚJŠÍ DOMOV
DoorBird se vyrábí v Německu, což je záruka pro nejvyšší úroveň standardu
kvality. DoorBird bezpečně odolá teplotám od -20°C do + 40°C a je chráněn proti dešti v souladu s průmyslovým standardem IP 54Má tak snadnou
ovladatelnost, že jeho obsluhu zvládnou i ti nejmenší.
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INZERCE

ZAHRADA OD PIKY
Chcete založit novou zahradu? Nebo předělat tu stávající? Pak máte v zásadě dvě
možnosti. Ponořit se do studia odborné literatury a pustit se pak do díla sami,
anebo se obrátit na zahradního architekta.
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Obojí má svá pro i proti. Troufnete-li si na založení či
přetvoření zahrady sami, může přijít mnoho rostlin
nazmar. Navíc riskujete, že namísto malého smrkového kultivaru vám vyroste na zahradě patnáctimetrový
velikán. Pokud si najmete odborníka, počítejte s tím,
že to bude stát nějaké peníze navíc.

Jak začít?
Zakládat zbrusu novou zahradu, či od základu renovovat starou, je výzva i skvělá příležitost. Zahrada bude
vaším zeleným obývákem, místem k setkávání i odpočinku, zdrojem sladkých čerstvých vitamínů… Plánujte
ji proto s láskou i rozmyslem. Ať tak či onak, nejdříve
je třeba odpovědět si na pár základních otázek: Kolik
času věnuji údržbě zahrady a kolik peněz do ní investuji? Bude tam velká travnatá plocha? Chci mít bazén
nebo třeba dětský kout? Nebo dám přednost zeleninovým záhonům a ovocným stromům? Bude na zahradě
posezení, pergola či krb? Budu na zahradě chovat
psa? A jak začít, pokud před sebou máte volnou,
nepopsanou plochu? Nová zahrada se zakládá buď na
jaře, nebo na podzim. Po hrubých terénních pracích
a modelaci terénu se provádějí stavební úpravy - dlažby, terasy, chodníky, zídky, nebo třeba bazén. Pak se
vytyčí záhony a jednotlivé dřeviny. Nejprve se vysazují
stromy, pak velké keře a nakonec trvalky a cibuloviny.
Potom následuje výsev trávníku nebo položení travního koberce. Založit zahradu může trvat týden, ale
i několik měsíců. Záleží na její velikosti, počtu vysázených rostlin a množství úprav.

Důležitá je koncepce
Budoucí zahradou je dobré dlouze procházet, zdržovat se na nejrůznějších místech a dobře si rozmyslet
její celkovou koncepci: kde bude místo pro posezení,
případně pergola, jezírko, kde trávník a kde okrasná
výsadba, kde pískoviště pro děti a kde zeleninová zahrádka… Poté si zaneste hranice zahrady, dům a další
rámcové prvky na čtverečkovaný papír, na kterém
si vytvoříte měřítko podle potřeby (jeden čtvereček
může odpovídat skutečnému metru čtverečnímu a podobně). Na plánku si pak můžete detailně doplnit každý strom, keř i bylinu budoucí výsadby. Když vezmete
v úvahu budoucí výšku a šířku dané rostliny, snadno si
naplánujete výsadbu včetně potřebného počtu sazenic. Nad plánem by se měla sejít celá rodina, neboť
zahrada musí plnit přání všech. A kromě estetického
hlediska je samozřejmě třeba vzít úvahu i praktické,
budoucí náročnost péče o zahradu a podobně.

Terén je tělem zahrady
Výše položené části zahrady budou vždy sušší. Proto
je osazujte suchomilnějšími rostlinami, kterým se zde
navíc dostane i více slunce. Pokud to lze, je lepší vycházet ze stávajícího terénu, než jej nákladně od základů
měnit. Případně jej jen vhodně poupravit. Nejsnáze se
zahrady budují v mírně zvlněném terenu, který působí
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příjemně a není fádní. Prudší svah je nejprve třeba učinit schůdným a obyvatelným. Budování zahrady zde je
náročnější, ale výsledek může být velmi efektní. Uplatní se zde působivé, přirozeně vyhlížející suché zídky,
svahy lze zpevnit pomocí vhodných druhů dřevin.
Rovnou zahradu je možné oživit i bez tvorby umělých
terénních vln, a to vhodnou výsadbou. Víceúrovňové
skupiny trvalek, keřů a stromů vytvoří plastický dojem,
vhodné je také střídání různorodých povrchů - trávníku, štěrku, oblázky, mulčovací borky.

Půda je základ
Na většině území naší republiky je půda neutrální či
mírně kyselá, což je pro pěstování většiny zahradních
rostlin nejvhodnější. Je však třeba se ujistit změřením
ph půdy. Podle pěstovaných druhů rostlin je posléze možné pH i mírně upravovat. Důležité jsou i další
vlastnosti - zda je půda lehká, písčitá, či naopak těžká
a jílovitá, která si často žádá drenáž a odvodnění. Již
na začátku budování se také vybavte kvalitním zahradnickým nářadím, které vám bude sloužit v péči
o zahradu po dlouhá léta.

Zelená kostra
Dřeviny dávají zahradě tvář, poskytují stín, chrání vaše
soukromí. Stromy i větší keře však potřebují více let,
nežli dorostou do své skutečné krásy. U nově založené
či obnovení zahrady proto sázejte, jakmile máte jasný
celkový plán zahrady. Nejvhodnější dobou pro výsadbu je jaro a podzim. Druhů a kultivarů zahradních
dřevin se v Evropě pěstují doslova tisíce. Můžete zvolit
velikost a tvar stromu či keře, barvu listů, květů či plodů podle svého přání i s ohledem na místní podmínky.
Mezi nejoblíbenější dřeviny okrasné listem patří
pestrobarevné javory. Na jaře zahradu promění v pohádkové místo sakury, okrasné jabloně, magnolie.
Důležitou součást zeleně tvoří dekorativní, stálezelené
jehličnany.
Do menších zahrad není vhodné vysazovat více vysokých stromů, zato keře jsou základem zahrad velkých
i malých. Jsou okrasné nejen listy, ale i květy, mnohé jsou ozdobné i svými plody, které mohou být i jedlé
či léčivé. Velkým přínosem pro zahradu i dům jsou
i popínavé druhy dřevin. Dřeviny pak doplňuje výsadba dalších okrasných rostlin, méně náročné na údržbu
jsou trvalky, nežlil jednoletky. Výběr druhů je takřka
bezbřehý, proto si můžete hrát s tvary i barvami a také
zajistit, aby byla zahrada přitažlivá po celý rok. na jaře
by na ní neměly chybět okrasné cibuloviny, podzim
zase prozáří vřesy, listopadky, bramboříky. Nejen kvetoucí rostliny jsou však atraktivní - pro okrasné záhony
jsou velmi oblíbené i bohyšky či zahradní kapradiny.

Travnatý koberec: klasika či alternativa?
Jako podlahu zahrady si většinou představíme hebký
anglický trávník. Je bezesporu její důležitou součástí,
ale pozor na to, že na údržbu je velmi náročný, pokud

STAVEBNICE TEKTON

– SEKÁNÍ, MULČOVÁNÍ A ODLÍZENÍ SNĚHU.
VŠE SNADNO A LEHCE S JEDNÍM STROJEM!

má vypadat skvostně. Proto jej neplánujte na zbytečně velké plochy. Správně založené okrasné trvalkové
záhony mohou být na péči náročné méně, zvláště
když využijete mulčování, které brání v růstu plevelům
a může působit i velmi dekorativně. V okrasných výsadbách je oblíbená mulčovací kůra, štěpka, využít ale
můžete i štěrk a oblázky. Takzvané štěrkové záhony
osazené suchomilnými rostlinami jsou takřka bezúdržbové a přitom velmi atraktivní. Skvělou alternativou
trávníku jsou půdokryvné rostliny, jež nevyžadují
sečení. Po mnohých z nich lze i chodit. Na místech, na
která vstupovat nemusíte, bude v přírodně ladných zahradách působit pěkně I květinová louka. A je tu ještě
třetí podoba trav, kromě trávníku a louky, na kterou je
dobré vzpomenout: okrasné trávy. Jejích výsadby jsou
nenáročné a velmi krásné, zahradu krášlí takřka po
celý rok, dodají jí pohyb. Velmi nevšední trávy, z nichž
některé lze i v našem kliamtu pěstovat celoročně venku, jsou pak exotické bambusy.

Vlastní ovoce je nejsladší
Mít pouze okrasnou zahradu většině lidí nestačí,
radost a užitek z vlastních plodů jsou nenahraditelné.
Kromě dobrého pocitu má domácí ovoce a zelenina vskutku velké výhody – máte kontrolu nad jejím
pěstováním, čerstvě utržené plody neztrácejí skladováním a dopravou cenné vitamíny a minerální látky.
Užitkovou zahradu je od okrasné možné striktně
oddělit (například živým plotem), oblíbené jsou ale
i propojené zahrady. I zeleninové výsadby totiž mohou působit okrasně, pokud jsou nápaditě založené.
Majitelé zahrad, kteří nemají dostatek času, si mohou
dopřát alespoň ovocné dřeviny, které vyžadují ještě
méně péče nežli jednoletá zelenina. Právě podzim
je dobou vhodnou pro výsadbu nejen okrasných ale
i ovocných dřevin. Aby dobře plodily, je třeba dbát
na vhodné druhy a odrůdy v souvislosti s nadmořskou
výškou a orientací zahrady. Pěstovat můžete jabloně,
hrušně, slivoně, moruše, aronii… V nabídce dnešních
zahradnictví a školek najdete i mnoho velmi zajímavých keřů, jež jsou pohledné a plodí chutné či dokonce
léčivé ovoce. Mezi nejzajímavější druhy patří rakytník
řešetlákový, ovocné růže, zimolez zvaný kamčatská
borůvka, klanopraška čínská, muchovník olšolistý,
kanadské brusinky, hloh obecný. Klasikou, která nidky
nezklame, jsou rybízy a angrešty, maliny a ostružiny.
Nezapomeňte ani na bylinkovou zahrádku, která lahodí oku, přináší zdraví, užitek i vůni.

V souladu s přírodou
Pokud vám záleží na životním prostředí a vlastním
zdraví, o okrasnou i užitkovou zahradu se můžete
starat v souladu se svými zásadami. V boji se škůdci
se obejdete i bez chemické ochrany, hnojit můžete
rostlinými výluhy, využívat zelené hnojení … a poskytnout zde útočiště mnoha užitečným tvorům, kteří
vám s péčí o zahradu pomohou. Jsou to ptáci, ježci,
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slunéčka, žáby a další. Na zahradě by od jara do podzimu měly kvést nektarodárné rostliny (většina pěkně
kvetoucích okrasných rostlin i aromatických bylinek),
které poskytnou potravu včelám, motýlům a čmelákům. Ti zato opylí ovocné stromy a keře i zeleninu
a zajistí bohatou úrodu. Nezapomeňte také na kompost, který je tou nejekologičtější recyklační popelnicí.
Téměř vše nepotřebné ze zahrady spolu s organickými
zbytky z kuchyně vám poslouží jako základ pro velmi
kvalitní a levné hnojivo. Když si nemůžete dovolit
velký kompost, postačí alespoň malý kompostér. Pro
kompost vyberte polostinné, závětrné místo. Kolem
kompostu můžete vysadit rozmanité keře, které jej
zakryjí, částečně zastíní a budou na místě udržovat
vyšší vlhkost.

Voda v zahradě, magnet pro oči
Ještě zajímavější variantou, kterou si mohou dopřát
majitelé svažitých zahrad, je umělý zahradní potůček.
Voda provází zahrady od jejich vzniku, vodní živel nesměl chybět ani ve starověkých čínských a japonských
zahradách. Pokud si zahradní jezírko dopřejete také,
budete překvapeni, jak výrazně zahradu oživí a dodá
jí na půvabu. Zahradní jezírko může mít nesčetně
tváří - jiné se hodí do uvolněné přírodní zahrady, jiné
ladí k pravoúhlým liniím moderní terasy. Může být
rozlehlé i miniaturní, nákladné i relativně levné, klidné
či s bublající fontánkou … Vodní plocha je také vděčným doplňkem stále oblíbených skalek. I malé jezírko
může být půvabné. Ale pokud vám to zahrada dovolí,
je lepší jezírko budovat velkoryse - čím větší bude, tím

snáze v něm udržíte přírodní rovnováhu a čistou vodu.
A samozřejmě bude i působivější. Hloubka by měla dosahovat alespoň 80 cm, aby se jezírko snadno nepřehřálo. Dostatečná hloubka i objem je zvláště nezbytný,
pokud se rozhodnete chovat i rybky. Při hloubení
vytvořte různě hluboké stupně, které umožní pěstovat
pestrou paletu vodních rostlin. Teprve vodní rostliny
učiní z jezírka okouzlující místo.
Rostliny je nepraktičtější pěstovat v plastových koších
vyložených jutovinou a vyplněných těžkou zeminou.
Můžete je snadno vyjmout a například množit dělením
trsů. Povrch substrátu v nádobách zajistěte oblázky.

I plot si můžete vypěstovat
Živý plot je skvělým vynálezem zahradní architektury.
Chrání zahradu před větrem, prachem, hlukem, cizími
pohledy, filtruje vzduch. Je přirozeně krásný, ladí
s ostatní zelení. Vybírat můžete z bezpočtu dřevin.
Poměrně snadno vytvoříte plot nízký či vysoký, tvarovaný nebo volně rostoucí, stálezelený, opadavý, trnitý,
kvetoucí či dokonce plodící. Živým plotem můžete
ohraničit zahradu, vytvořit v ní předěly a příjemná
zákoutí, naplánovat působivé průhledy. Poskytuje
také útočiště mnoha užitečným živočichům, často
v něm hnízdí i ptáci. Podle místa a konkrétních potřeb
můžete zvolit plot stálezelený nebo opadavý. Stálezelené druhy dřevin vytvoří bariéru stejně neprůhlednou
a neprostupnou, jakou je silná zeď. Opadavé dřeviny
dokonale chrání v létě, v zimě naopak propouští slunce. Působí vzdušněji, na podzim se často zbarvují do
krásných teplých tónů.

Vyplatí se pomoc zahradního architekta?
Pokud toužíte po okouzlující okrasné zahradě, ale
v zahradních rostlinách se nijak zvlášť nevyznáte, bude
vám možná připadat obtížné si ze záplavy různých
druhů vybrat ty pravé, vhodně je zkombinovat. I místa
pro posezení, propojení jednotlivých částí zahrady či
oplocení je třeba dobře naplánovat a sladit v jeden
vyvážený celek. Ani zkušenější zahrádkář neprohloupí,
pokud požádá o radu zahradního architekta. Má přehled o spoustě rozmanitých druhů okrasných dřevin
i bylin, o jejich konečném vzrůstu, nárocích na pěstování a vhodných kombinacích, umí využít prostor.
Ovšem dobrý zahradní architekt by se měl vyznat nejen v rostlinách, jejich kráse a pěstování, ale i v lidech.
Měl by si najít dostatek času na rozhovor s vámi. Je nezbytné, aby trpělivě zjišťoval, jaké máte představy, co
se vám líbí a co ne, jaký máte životní styl, jak si zahradu přejí využívat všichni členové rodiny, a samozřejmě
kolik času budete mít na její údržbu a zda vás bude
bavit. Samozřejmě můžete risknout i variantu, kterou
některé firmy nabízejí: navrhnou zahradu od stolu
podle fotografie a vašeho stručného popisu, aniž by
skutečné místo někdy viděli. Je to pravděpodobně levnější, ale zahradu podle vašich snů tak získáte těžko.

Zeptali jsme se zahradní
architektky Lucie Radové:

Co je těžší zakládat zbrusu novou
zahradu nebo renovovat starou?
Vždy je příjemné, pokud jsou již na zahradě vzrostlé
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stromy, které tvoří příjemné prostředí a poskytují stín.
Do přirozeně fungujícího ekosystému je rozhodně
snažší dosazvat další rostliny než začínat úplně na
zelené louce.

Jak začít, pokud před sebou máme
volnou, nepopsanou plochu?

Nejprve je třeba rozmyslet si, co vlastně chci, jaké
stromy a keře se mi líbí, k jakému účelu chci zahradu
využívat, jestli chci sklízet plody nebo jen sekat trávník. Záměr je určitě to hlavní.

Je lepší vycházet ze stávajícího terénu
nebo ho od základů měnit?

Záleží na přání klienta, ale dá se říct, že zahrada vypadá nejlépe ve zvlněném terénu.

Co s prudkým svahem?

Opravdu prudký svah je nejlepší ponechat přirozené
sukcesi. Dost záleží na orientaci. Na jižním svahu bývají
překrásné vinice, sever je lepší nechat svému vlastnímu
životu.

Jak oživit naopak rovnou zahradu?

Efektním vytvářením terénních nerovností, rostlinami
různých výšek, jezírkem či velkými balvany.

Jaký terén máte nejraději vy?
Samozřejmě přirozeně zvlněný terén.

Co půda? Jaké její vlastnosti půdy hrají
při zakládání zahrady roli?
Nejvhodnější půda pro pěstování rostlin je hlinitopísčitá. Co se jejích dalších vlastností týče, kromě jejího
základního složení, propustnosti a zrnitosti hraje
značnou roli pH a především obsah živin. Zahrada
zakládaná na vyčerpaném poli potřebuje daleko více
počáteční péče.

Co když zjistím, že půda na mé zahradě
nemá vhodné složení?

Pak té které půdě přizpůsobíme výběr konkrétních
rostlin a dáváme si především záležet na kvalitě půdy
ve výsadbových jámách.

Podle čeho vybírat dřeviny?

Podle přání klienta a samozřejmě i vhodnosti pro danou lokalitu. Ne každá dřevina může růst všude.
V jakém stádiu doporučujete osazovat stromy a keře?
Rostliny v kontejnerech je možné vysazovat po celý
rok, prostokořenné na jaře a na podzim.

Jaké bývají nejoblíbenější dřeviny?

Lidem se hodně líbí hortenzie a rododendrony, což
jsou pěkné zahradní prvky, hodně lidí stále sází túje
k plotu, což je z mnoha důvodů velmi nerozumné.
Hitem nesmyslných přání je škumpa ocetná – strašlivé,
nepůvodní a jedovaté!

Co bychom měli mít na paměti při
vysazování okrasných rostlin?

Spoustu věcí – to že rostliny rostou, kam vrhají stín,
že přirozeně přitahují některý hmyz či živočichy a tak
dale.

Jaké rostliny jsou nejméně náročné na
údržbu?
Správně navržené složení zahradního ekosystému
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prakticky žádnou údržbu nepotřebuje. Příroda je
sama o sobě dokonalá a spoustu věcí se postará sama,
pokud jí neklademe zbytečné překážky a nezadáváme
nesmyslné požadavky.

Travnatý koberec, ano, či ne?

Kobercový trávník je možné využít na malé ploše pokud ho toužíme mít rychle. Takový trávní je ale velmi
přesetý a jeho velká část časem odumře a může vypadat nevzhledně. Vysévaný trávník je naproti tomu
stabilnější a zdravější ekosystém.

Kam zasadit okrasné trávy?

Ty krásně vyniknou v okolí zahradních solitérů jako
jsou kameny, sochy, pískoviště apod.

Věčné téma jsou škůdci. Jak s nimi
bojovat?

Předně se musíme vyvarovat monokulturám a zvýšit
druhovou rozmanitost. Příroda sama předchází přemnožení škůdců.

Velmi populární jsou dnes zahradní jezírka. Platí, že voda v zahradě, magnet pro
oči?
Voda je život a vodní prvek v zahradě dotváří její
celistvost. Neměl by chybět v žádné zahradě. Poskytuje
útočiště řadě živočichů a člověku pomáhá při psychické relaxaci.

Když se pro nějaký vodní útvar rozhodneme, zvolit máme stojaté jezírko nebo
třeba umělý potůček?

Nejlépe obojí. Vytvořit stojaté jezírko je možné, ale
vždy je lepší i hezčí, pokud je voda v jezírku provzdušňována alespoň malým přepadem.

Skvělým vynálezem zahradní
architektury je živý plot. Jak na něj?

Živý plot je ideální příležitostí pro zvýšení druhové
diverzity v zahradě. Může být tak pastry, jak jen si dokážete představit, může plodit a vonět. Je škoda odbýt
živý plot tújemi...

Vše výše řečené bezesporu vyžaduje
lidský um. Doporučujete si zahradu
založit svépomocí nebo se obrátit na
zahradního architekta?

Svépomocí vytvořená zahrada dělaná s láskou a citlivostí je pro člověka vždy léčivá i když by se nikomu
jinému nelíbila. Práce zahradního architekta by ale
vždy měla zohledňovat individualitu klienta. Architekt je poradce, který pomůže vytvořit právě to léčivé
místo i těm lidem, kterým chybí zahradnická citlivost,
kreativita nebo čas na vlastní realizaci.

Na kolik vyjde návrh zahrady a následná
realizace?
Návrh se u 1000 m2 velké zahrady pohybuje mezi 10
a 15000,- , cena vlastní realizace závisí na složitosti návrhu a výběru konkrétních rostlin a zahradních prvků
(kameny, jezírko, altánek, hřiště a podobně).
Text: Jana Abelson Tržilová,
foto: Shuttertock.com

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

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

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

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

www.valmon.cz
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ŽIJEME NA

ZAHRADĚ

Obzvláště teď v létě se náš život odehrává povětšinou na zahradě. Právě proto
se zde musíte cítit pokud možno co nejlépe. Připravili jsme proto pro vás několik
tipů, které vaši zahradu mohou převléknout do nového kabátu. A samozřejmě
pár rad, jak si pobyt na zahradě co nejlépe užít…
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INZERCE

BYDLENÍ | 99

Trávník pokaždé jinak

Chráněná zahradní zákoutí

Začneme samozřejmě od trávníku. Trávník je totiž
nedílnou součástí každé zahrady. Nemusí to ale být
vždy hladká zelená plocha. Při troše inspirace lze
vytvořit z trávníku netradiční přírodní dílo. Na některých zahradách může trávník představovat originální
solitér, jinde rozměrnou šachovnici nebo může zvýraznit výškové rozdíly v zahradě. Je možné z něj vytvořit
i nejrůznější zahradní objekty. Máme-li malé atrium,
můžeme je vysypat bílým štěrkem a trávník osít jen
pod sezením. Vytvoří tak dojem krásného zeleného
koberce.
Vyrobili jste dětem prolézačku? Pak můžete využít
nepotřebnou betonovou skruž nebo starý plastový
sud, umístíte jej do navršené hromady hlíny a tu pak
osejete travním semenem. Kopali jste na zahradě jámu
pro zahradní jezírko? Máte-li kopec nepotřebné zeminy a stejné množství travních drnů, využijte přírodní
materiál ke zbudování monumentální hliněné lavice
s potahem z živé trávy. Využijte také travní koberce,
které skýtají množství možností a nápadů pro vaši
zahradu. Různě vysoké úrovně jsou výborným místem,
kde se dá vytvořit příjemné posezení. Travní koberec může vytvářet působivé okolí kolem plastových
sedaček pravidelně rozmístěných v rovině úrovňového
zlomu. Efektně vypadají nášlapné břidlicové desky těsně obrostlé čerstvou travní zelení. Jako celek vytvoří
působivý a zároveň praktický průchod vaší zahradou.

Všichni si rádi posedíme na zahradě, abychom si
odpočinuli a načerpali nové síly. A jistě se shodneme,
že nejlépe se odpočívá v klidu a ústraní, nikoli jako ve
výkladní skříni. Pro tento účel je ideální vybudovat si
zákoutí chráněné před zvědavými pohledy sousedů
a kolemjdoucích. Úkryty před shonem je přitom možné nalézt jak na zahradách u velkých domů, tak na
malých zahrádkách s chatou, u dvojdomů i v řadových
zástavbách. Chce to jen vědět, jak na to.
Pokud nemáme možnost využít k vytvoření chráněného zákoutí větší vzdušný prostor a musíme si vystačit
se stísněnými podmínkami, je dobré pohrát si s rozličnými stavebními materiály. Využít lze neprůhledné
a různě vysoké úseky a světlé stěny se síťovými ornamenty. Chceme-li zabránit či aspoň snížit průnik hluku
a větru, postačí skleněné zástěny nebo jiné průhledné
prvky zabraňující větru a umožňující přístupu vzduchu
a světla. Jako volnější ochrana nám poslouží rostliny
a živé ploty. Ideální jsou rostliny s různou barvou listů.
Jestliže budeme chráněné zákoutí využívat pouze
v letním období, můžeme použít opadavé rostliny
a keře. V zimě ozvláštní pohled do zahrady stále zelené živé ploty. Opadavé i neopadavé rostliny můžeme
kombinovat, vhodné je využít smíšené výsadby i při
ozeleňování konstrukcí popínavými rostlinami.
Venkovní posezení se dá před pohledy okolí chránit
látkovými roletami nebo květináči a truhlíky osázenými květinami. Květináče se dají umístit i na pojízdné
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Cena třístovky, výkon pětistovky a technologie
osmistovky - fantastická NOVINKA v rodině
Gladiatorů, nejprodávanějších pracovních strojů
na trhu! Špičkový, moderní a skvěle ovladatelný

GLADIATOR X450 EFI EPS!
Zbrusu nový Gladiator X450 nastavuje novou laťku
pro pracovní stroje této kategorie a přináší dosud
nevídanou kombinaci výkonu, kvality a užitné
hodnoty! Bezkonkurenčně nejlevnější pracovní 4x4
ATV s posilovačem řízení 134 990,- vč. DPH !!!

Gladiator

UTV830

Gladiator

x550

Gladiator

x8

Všechny 4kolky Journeyman jsou homologovány pro silniční provoz pro dvě osoby,
řidičské oprávnění skupiny B1(automobil). Široká prodejní a servisní síť v celé ČR a SR,
dostupné a levné náhradní díly trvale skladem v ČR. Kompletní nabídka příslušenství.
Obrázky mají ilustrativní charakter, výbava se může dle typu lišit (kola, pneu, polepy, barva…)
JourneyMan doporučuje kvalitní
švýcarské oleje Motorex

PRACOVNÍ ČTYŘKOLKY GLADIATOR NEJPRODÁVANĚJŠÍ
ČTYŘKOLKY ČR.
www.ctyrkolky.cz

 Zcela nový výkonný
400 ccm motor bez rozběhové spojky
 4x4 s uzávěrkou předního diferiencálu
 CVTECH variator se špičkovou motorovou
brzdou
 EPS - posilovač řízení (volitelně)
 Vstřikování Bosch (Made in Germany)
 Vynikající odpružení IV. generace
s progresivními pružinami
 Atraktivní a praktické 12 “duralové disky
kol (volitelně)
 Silný elektrický naviják a homologované
tažné vč. el. zásuvky
 Odolný a praktický systém nosičů (přední
i zadní)
 Opěrka a madla spolujezdce (volitelně)
 Krátká i dlouhá verze, EPS dostupné pro
obě verze
 Plná pracovní výbava v ceně!

Gladiator

x450

CENY
JIŽ OD

Gladiator

z8

114 990,-

vč. DPH a TP (Gladiator X450 Black Edition)

podstavce, tak můžeme ukrýt rostliny před prudkým
letním deštěm či podle potřeby zvětšit prostor zákoutí.
Zajímavě působí kombinace nízkého dřevěného plůtku
a živého vyššího plotu. Nejhezčí však jsou jednoduché
dřevěné zástěny obrostlé popínavými rostlinami, např.
růžemi, plaménky, povijnicemi, břečťanem, zimolezem, vistáriemi. Velmi hustě obrůstá dřevěnou zástěnu
opletka čínská. Její květy sice nejsou příliš dekorativní,
ale její výhodou je rychlý růst.

Pergola nikdy nezklame
K chráněným zahradním zákoutím patří i pergola.
Může být jednoduchá dřevěná i kovová určená k podepření popínavých rostlin, může sloužit jako polootevřený či otevřený obytný přístřešek k venkovnímu
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posezení. Pergola-altánek je vzdušnou otevřenou
stavbou, jejíž stěny jsou vyrobeny z kovového nebo
laťového mřížoví. Stavbu však můžou tvořit jen sloupy
a střechu pokrýt přírodními materiály, jako jsou došky
nebo štípané šindele, ale také asfaltovými šindeli či
polykarbonátovými deskami. Pergola může být také
shora zcela otevřená a tvoří ji jen dřevěné fošny a latě.
Z historického hlediska je pergola zahradní stavba
typická pro barokní, klasicistní a romantické zahrady
a parky, kdy byla spolu s altánky, besídkami, kašnami,
schodišti a balustrádami součástí zahradní dobové
architektury.
Pergola má samozřejmě svoje místo i v současných
zahradách, ale pro její stavbu a umístění platí určité
obecné zásady. Pergola by měla být vzhledově pro-

LETNÍ PŘÍLOHA
terasu před ním. Vypadá to efektně a navíc si v létě
prodloužíte plochu obýváku. Pokud plánujete umístit
pergolu na zahradu, pro volně stojící stavbu budete
potřebovat minimálně 25 m2 plochy. Jestliže ji přisadíte ke zdi, vystačíte si s polovičním prostorem.

Jak dodat zahradě texturu
Slovo textura obecně vyjadřuje vnitřní uspořádání, celkovou stavbu určitého uzavřeného prostředí. V našem
případě jde o uzavřené prostředí zahrady, celku, který
využíváme, obýváme a relaxujeme v něm. Textura
zahrady může být velmi různorodá, pestrá, ale i jednotvárná či naopak složitá a kombinovaná.
Nejjednodušším způsobem, jak dodat zahradě texturu,
je pěstování množství rozmanitých rostlin, keřů a stromů dosahujících různých vzrůstových výšek, objemu
a barevného složení. Příkladem je obří česnek rostoucí
uprostřed okrasných trav či polštářové skalničky vyrůstající v měkkých kopečcích mezi plochými břidlicovými pláty přírodního chodníku lemovaného vysokými
trvalkami.
Obdélníky a čtverce uzavřené zídkami dávají zahradě
netypický hranatý vzhled. Tvrdé linie jsou změkčené
růžovou mateřídouškou, trávničkou a právě se zelenajícími stonky levandule. Eleganci venkovního prostoru
dotváří přírodní kamenitá nebo oblázková zahradní
pěšina. Na zahradě můžeme také vytvořit šachovnicový design použitím štěrku, dřevěných přepážek a nízkých kompaktních rostlin jako jsou acéna a sedum.
Skvělými materiály, které se dají kombinovat se dřevem a betonem k budování rustikálních cest a chodníků, jsou kámen a štěrk. Dekorativním štěrkem, oblázky
či břidlicí se skvěle zamaskuje plevel i jeho růstu bránící membrána. Štěrk je také výborný mulč pro rostliny
potřebující drenáž jako je např. sedum.

Cestičky a chodníčky

pojena s obytným domem a dalšími zahradními prvky
jako jsou garáž, chatka, zahradní domek. Na druhé
straně je třeba brát v potaz, že pergola je primárně určena k těsné symbióze s květinami a popínavými rostlinami, s nimiž bude vytvářet konečný efekt. Místo na
pergolu, stejně jako materiál, tvar a velikost vybereme
podle vlastní úvahy a našich možností. Pergola může
stát v zahradě samostatně nebo může být napojena
na jinou stavbu, třeba na verandu domu. Je ale možné
z ní vytvořit prodloužení garáže, zahradního domku
nebo ji přisadit k zahradní zdi, u níž je postaven zahradní gril nebo udírna. Pergola pak plní funkci letní
kuchyně a zároveň je místem k odpočinku. Bydlíte-li
v rodinném domku, pergolu lze také představit před
francouzské okno obývacího pokoje a zastřešit tak

Jsou praktickým a zároveň estetickým doplňkem každé
zahrady. Nejenže dobře vypadají a dodávají prostoru
eleganci, ale také jej dělí a opticky upravují. Máte-li
velkou zahradu, je dobré oslovit zahradního architekta, plánování cest a chodníčků je totiž docela kumšt.
Chcete-li se do budování pustit sami, měli byste si pro
začátek ujasnit, co přesně od chodníčků očekáváte.
Mají zahradu rozdělit na více zón - odpočinkovou,
okrasnou nebo užitkovou se záhonky plnými zeleniny?
Mají vás dovést z jednoho místa na druhé či budou
sloužit jen jako okrasný doplněk?
Poté zvolte materiál, z něhož chcete stavět. Do zahrady připomínající nedbale elegantní anglický park
nemusíte pokládat zámkovou dlažbu, postačí štěrk,
písek nebo větší kameny. Oblíbené jsou i kamenné
kostky nebo kočičí hlavy. K podezdívce z cihel se hodí
cihlová cestička. Pokud vaše zahrada připomíná dokonale upravený parčík, zvolíme dlažbu či dřevo v případě, že budujete chodníček u dřevěné chatky. Tvoříte-li
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cestičku od moderní vily, sáhnete nejspíš po betonové
dlažbě, která napodobuje přírodní kámen. Optimální
je volba jednoho druhu materiálu, hru s rozmanitými
kousky si můžete dovolit, vede-li cestička mezi květinami nebo okrasnými keři.

Závlahové systémy
Závlaha patří mezi klíčové faktory ovlivňující kvalitu
a vzhled každé zahrady. Zavlažovat můžeme manuálně zahradní hadicí s napojením na různé typy koncových postřikovačů nebo plošným zavlažováním.
Tato metoda je efektivní jen při velmi malé rozloze
zahrady, je časově náročná, nepříliš úsporná a v podstatě představuje doplňkovou zálivku.
Pokud chceme plně automatizované zavlažování, které dokáže obstarat nekonečně velké plochy
zahrad, nezbude, než se poohlédnout po automatickém závlahovém systému. K základním přednostem
tohoto typu zavlažování patří úspora vody, minimalizace odparů vody při zálivce v nočních nebo
ranních hodinách, šetrnější a rovnoměrnější zálivka
trávníku a rostlin a lepší využití vody. Při spuštění
závlahy se vytváří zajímavý vizuální efekt a příjemné
mikroklima. Závlahové systémy jsou centrálně řízeny
ovládací jednotkou, jejíž obsluha je i přes vysokou
sofistikovanost systému velice snadná.
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Na závlahový systém je třeba myslet již při hrubé
stavbě domu či před úpravou zahrady. Je nutné
určit, kudy povede závlahové potrubí a v případě,
že bude systém zasahovat do prostorů venkovních
dlažeb, je nutné během přípravy dlažby připravit
průchody pro otrubí, elektřinu a ostatní kabeláž pod
dlažbou.
Závlahový systém lze také instalovat do již založené
zahrady se stávajícím trávníkem.
Pro zavlažování travnatých ploch se používají výsuvné postřikovače. Každý typ postřikovače má jinou
výkonnost nebo výšku výsuvnou a poloměr dostřiku. Hlavní rozvod pro závlahu trávníku je založen
zhruba 30 cm nad zemí. Nad povrch vystupují pouze
zavlažovací trysky, které se při zavlažování vysunou
ze svého krytu a po dokončení zalévání zasunou
zpět v úrovni výšky trávníku. Okrasné záhony a keřové výsadby se zavlažují různými formami mikrovláhy, zejména kapkovacím potrubím, které je tenčí
než potrubí hlavního rozvodu závlahy pro trávník,
je natažené na povrchu záhonů a překryté vrstvou
mulčovací kůry nebo kačírkem (valounky). Téměř
žádný prvek automatické závlahy není na první
pohled vidět a nic nenarušuje pohled a dojem ze
zahrady.
Samozřejmě, úprava zahrady je jednou věcí, ale její
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užívání věcí druhou. A čím větší prostor na zahradě
máte, tím více si můžete užívat. Co by tedy na vaší
zahrádce rozhodně nemělo chybět?

Trampolína do každé zahrady...
Po troše lenošení možná budete mít chuť na nějaký
pohyb. Běžnou součástí zahrady už je dnes trampolína.
Na trhu jsou jak klasické trampolíny postavené na povrchu, tak trampolíny zapuštěné přímo do země. Zapuštěné trampolíny nenarušují vzhled zahrady a nutně nevyžadují montáž bezpečnostní sítě. V případě
venkovní trampolíny také rozmyslete, zda ji budete
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na zimu uklízet do vnitřního prostoru či ji necháte
stát venku. Zejména levnější trampolíny mající některé prvky z polyethylenu snášejí zimní podmínky hůře
a mohlo by dojít k jejich snadnému poškození a tím
k souvisejícímu narušení bezpečnosti.
Nemáte-li tedy možnost trampolínu na zimu uschovat,
vyplatí se investice do trampolín z kvalitnějších materiálů. K dostání jsou také krycí plachty chránící trampolínu před nepřízní počasí.

Pojďte, pane, budeme si hrát
Pokud máte malé děti, jistě nesmí na zahradě chybět
ani pískoviště. Vybírat si můžete z mnoha modelů,

LETNÍ PŘÍLOHA
tra, lezecké stěny a podobně. Bývají fixní, ale je možné
zakoupit i mobilní hrací centrum, které je plastové, či
nafukovací.

Grilování k zahradě patří
Grilování na zahradě je oblíbenou letní večerní činností. Ne že by pochoutky z grilu patřily zrovna k té nejzdravější části jídelníčku, když si k nim ale dáte čerstvý
zeleninový salát a kromě masa si ogrilujete i rajčata,
papriky, kukuřičný klas nebo cibuli, lze přimhouřit
obě oči a grilovací mánii těch pár týdnů v létě s chutí
propadnout.
Grilování má jednu velkou výhodu – dokáže proměnit
všední dny plné starostí v něco nevšedního. „Není to
jen jídlo. S grilováním se pojí spousta dalších věcí. Zatímco člověk jí v dnešní době často sám, grilovat sám
nejspíš nikdy nebude. Spojuje lidi, učí je vařit a ještě
nějakou chvíli trvá. Rozhodně to není žádný fastfood,“
vysvětluje bývalý kuchař Josef Dloubek.
Naučit se správně grilovat přitom zvládne každý. Stačí
jen základní vybavení, chuť a kvalitní suroviny.

Na čem grilovat

tvarů i materiálů. Pokud vám nevyhovuje klasický čtverec, jsou na trhu pískoviště i třeba šestiboká. Máte-li
potřebu ho zastínit, je možné volit i model ze stříškou.
Samozřejmostí bývají boky, na které lze při hře usednout. K pískovišti samozřejmě patří i hračky. Začít
můžeme od klasických plastových, přes různá kolečka,
až po nápodobu zahradního nářadí pro dospělé - kolečka, sekačky, či zahradního traktůrku.
Pískoviště někdy bývá součástí hracího centra. To je
takový komplex hracích prvků, jehož složení může být
skutečně různorodé. Je jen na nás jestli bude obsahovat prolézačku, klouzačku, houpačku, nebo třeba malý
domek. Součástí bývají i různé šplhací tyče, lanová cen-

Obvykle se začíná s docela jednoduchým grilem,
trojnožkou s miskou na dřevěné uhlí, nad kterým se
na roštu opeče nějaká ta klobáska nebo plátek masa.
Jenže pak se pozve parta přátel a tenhle malý gril
najednou nestačí. Pokud jsou vaše chuťové buňky na
grilované pokrmy nastavené, začnete uvažovat o nějaké větším, na jakém se dá kouzlit s přípravou jídel lépe
a možnosti úprav jsou pestřejší.
Pro používání na zahradě budete nejspíš volit mezi
grilem na dřevěné uhlí, nebo na plyn. Elektrické
přístroje se hodí do bytu, venku jsou nepraktické,
protože kvůli délce šňůry s nimi nemůžete manipulovat úplně volně. Dobře je ovšem využijete i na terase,
pokud gril nechcete přemísťovat i jinam.
Dřevěné uhlí nebo plyn? Obojí má svá pro i proti.
Základní rozdíl je v chuti pokrmu – na plynu nikdy
nevykouzlíte onu nezaměnitelnou vůni kouře a dřeva.
Na druhou stranu grilování na dřevěném uhlí s sebou
nese hned dvojí úskalí. To, že rozehřátí trvá dlouho,
protože musíme získat dostatečné množství žhavých
uhlíků, zas tolik nevadí, vždyť grilování je chvíle pro
příjemné posezení, povídání a startování chuťových
pohárků. Horší je, že tuk, odkapávající do žhavého
uhlí, se přepaluje a unikají z něj silně nezdravé látky.
Zásadou by mělo být negrilovat tučné maso. Trochu
pomůže také hliníkový tácek podložený pod maso,
na který tuk necháme odkapávat. Nikdy negrilujeme
na přímém ohni, protože také připálené okraje masa
obsahují škodliviny. Uhlí tedy musí jen žhnout, rozhodně ne hořet.
Plynové grily umožňují méně problematickou přípravu
lahůdek, i u nich ale musíme dávat pozor na ožehnutí
přímým plamenem. Rošt nebo grilovací jehla tedy musí
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být dostatečně vysoko nad hořáky. Pokud jídlo připravujeme na ploténce, měla by mít odtokový žlábek, ze
kterého vypečený tuk odkapává mimo plameny.
Dnes se právě kvůli zdravější přípravě jídel někdy používají vodní grily, kde mezi ohněm a roštem je nádržka
s vodou, do které tuk odkapává. Zde se nepřepálí,
odpařovat se ale bude také.
Oblíbené jsou také grily s lávovými kameny. Na nich je
lépe opékat jen tenké plátky, aby se dobře propekly.
Maso z lávových kamenů je křehké a měkké, nevysušené. I z kamenů ovšem odtéká tuk a měl by být nasměrován tak, aby netekl do ohně.

Grilování v krbu
Někomu se místo moderně designovaného kovového
přístroje bude líbit spíš pevná stavbička, ve které si
může jen zatopit dřevem pro vytvoření hřejivé večerní pohody, ale také se zde dá grilovat. Těmto účelům
slouží nejrůznější betonové zahradní krby. Komu se
betonové monstrum na terase či v zahradě příčí, může
si postavit venkovní krb cihlový. Je to sofistikovaná
stavba, aby dobře táhla, musí mít přesně propočítané
parametry, svěřte to tedy raději odborníkovi. V dobře
postaveném krbu se správným komínem můžete navíc
také udit. Pro správnou chuť grilovaného nebo uzeného masa potřebujete také správné dřevo. Kromě toho,
že musí být vyschlé, je zde celá věda o tom, k jakému
masu se hodí jaké dřevo. Malá ukázka: vynikající je
třešeň, hodí se ke každému masu, podobné je to se
švestkou, obě dřeva dodají pokrmu lehce nasládlou
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chuť. Jabloň dobře ovoní hovězí, vepřové i drůbež,
hrušeň se hodí na drůbež, těžká kouřová příchuť
vlašského ořechu patří ke zvěřině, olše a dub svědčí
rybám. Na uzení je úplně nejlepší bílý ořech. Pak jsou
tu dvě dřeva, které se na grilování vyloženě nehodí –
borovice a cedr.

Grilování je kuchařské umění…
S grilováním samozřejmě souvisí i výběr kempingového nádobí. Samozřejmě, můžeme vzít z kuchyně
pár talířů, ale pokud máme pěknou sadu uschovanou
v koši, který se lehce přenese na zahradu a terasu,
ušetří nám to hodně běhání. Mnoho výrobců už dnes
nabízí sady nádobí přímo určené pro zahradní posezení a je jen na nás, které si vybereme. Zapomenout
nesmíme ani na grilovací náčiní, které bývá také prodáváno po sadách v ochranném nepromokavém obalu.
Grilování je prostě dnes považováno za samostatnou
kapitolu kuchařského umění. Ale nebojte se, na pár
ogrilovaných klobásek nebo plátků masa nemusíte
být školeným mistrem. Rozdělávání dřevěného uhlí je
často zábavou samo o sobě, i příprava plynového grilu,
nakládání masa, míchání marinád a omáček toho, kdo
rád vaří, určitě potěší a zabaví. A což teprve až budete na své krásné zahradě u pěkně prostřeného stolu
ochutnávat, lehce zapíjet dobrým vínem, chroustat
k tomu čerstvou zeleninu a vykládat si s přáteli o všem,
co vám slina na jazyk přinese. Grilovací léto budiž
pochváleno!
Foto: Schutterstock.com

Václav Postránecký

Penzion André, Velké Pavlovice
září 2015

“Morava rodí krásné ženy a dobré víno
odjakživa. A teď, když v Olomouci
vyšlechtili první plísňový sýr, nechybí
mi tu už vůbec nic.”
Václav Postránecký

www.olma.cz

Sýr vyšlechtěný na Moravě.

OCHRANA PŘED SLUNCEM
Venkovní horizontální žaluzie Zetta 70 od firmy ISOTRA
a.s. je technologicky nejvyspělejší žaluzie v oblasti exteriérové stínící techniky, vhodná k zastínění rodinných domů
i administrativních budov. V zavřeném stavu vytváří lamely
celistvou plochu,
která zaručuje
dokonalé zastínění, guma vlisovaná po celé délce
lamely zvyšuje
termoregulační
efekt žaluzie. Hliníkové vodící lišty
zajišťují stabilitu
venkovní žaluzie
ve větru a jsou podpůrným prvkem pro zabezpečení domu
proti vloupání.
Více na www.isotra.cz

ČTYŘÚHELNÍKOVÁ SLUNEČNÍ PLACHTA 2,5 X 3 M
Pomocí sluneční plachty můžete svou zahradu využívat ještě intenzivněji - v místech, kam se nedá instalovat markýza
nebo svým podstavcem ruší slunečník. Tato čtyřúhelníková
sluneční plachta slouží k ochraně Vašeho domu a jako
alternativa k problematickým slunečníkům a drahým
standardním markýzám. Je vybavena elastickými upínacími
popruhy pro perfektní napnutí a stabilitu pověšené plachty. Strany plachty jsou střiženy do tvaru oblouku, aby byla
plachta uprostřed napnutá a neprověšovala se. Plachta
poskytuje stín tam, kde je ho potřeba, nezahnívá, propouští vzduch a vodu (netvoří se vaky s vodou), neztemňuje
prostor ani nekumuluje horko. Materiál je kvalitní tkanina
180g/m2 HDPE s UV ochranou,
kterou lze prát, plachta je
dodávána s veškerým upevňovacím materiálem. Nabízíme
Vám různé barvy, rozměry
a účely použití plachet. Kompletní nabídku naleznete na
www.peddy-shield.cz.

NOVÁ GENERACE MARKÝZ PRO STŘEŠNÍ OKNA
Nová generace elektricky ovládaných markýz firmy FAKRO
zabezpečuje spojení nejvyššího komfortu a efektivní ochrany před nahříváním. Markýza absorbuje solární záření před
zasklením a emituje teplo ven, proto představuje mnohem
lepší ochranu před nahříváním než vnitřní rolety. Ve srovnání
s vnitřními doplňky chrání markýza před přehříváním až 8x
efektivněji.
Elektricky ovládané markýzy jsou dostupné ve dvou verzích:
- AMZ Solar, která pracuje automaticky. V závislosti na intenzitě solární záření se automaticky rozvine a chrání podkroví
před nahřátím. Napájená solární baterií.
- AMZ Z-Wave je ovládaná
pomocí dálkového ovladače
nebo nástěnného ovládacího panelu v bezdrátovém
systému Z-Wave. Napájená
z elektrické sítě.
www.fakro.cz
JAK SPRÁVNĚ OSVĚTLIT BYT
Osvětlení takových prostor, jako je kuchyň, koupelna
nebo chodba, bývá často oříškem. Právě tady je totiž více
než kdekoli jinde nutné skloubit estetickou stránku světel
s jejich praktičností. Tytam jsou časy, kdy většinu těchto
prostor osvětlovala ve všech domácnostech stejná, nepříliš
nápaditá anonymní světla. Dnešní výrobci nabízejí i do
těchto míst celou řadu originálních světel. Ty můžete najít
na e-shopu www.claro.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.

BRENO.cz
53x v ČR

BR
BRENO.cz

sledujte náš facebook
facebook.com/koberce.breno

DESIGNOVÝ DOMÁCÍ PISOÁR
Nekonečný boj o polohu záchodového prkénka je
partnerským evergreenem. Přesto to není hlavní důvod,
proč uvažovat o pořízení domácího pisoáru. Úspory vody,
hygiena, ale i pohodlí jsou trumfy, které domácím
pisoárům jednoznačně hrají do karet.
Běžná toaleta, i pokud má dělené splachovací tlačítko
pro větší a menší objem vody, splachuje 3 litry. Domácí
pisoár Vila SLP 37 potřebuje k efektivnímu spláchnutí jen
1 litr vody, šetří tedy téměř 70 % vody. Také je používání
pisoáru hygieničtější (při používání toalety ve stoje dochází
k velkému rozstřiku do okolí záchodové mísy) a bezesporu
i pohodlnější.

KOUPÁNÍ BEZ RIZIKA UKLOUZNUTÍ
Koupací sezóna se již nezadržitelně blíží. V případě, že se
chystáte pořídit si bazén či renovovat jeho okolí, neměli
byste při výběru povrchů opomíjet bezpečnost. Především
pokud máte děti – uklouznutí u bazénu je u nich totiž nejčastějším letním úrazem. Jestli chcete riziko nejrůznějších
naraženin horních i dolních končetin eliminovat, nestačí
vybírat pouze neklouzavé materiály, ale rovněž mít vyřešený dostatečný odtok vody. Jedině tak lze zamezit vzniku
nebezpečných kaluží. Povrchem, který obě tyto vlastnosti
splňuje je kamínkový koberec TopStone. Jeho předností je
navíc přírodní vzhled a snadná pokládka.

PLÁNOVAT A ZAŘIZOVAT MŮŽETE I Z DOMOVA!

KULTOVNÍ VONNÉ SVÍČKY A AROMA DIFUZÉRY
DesignVille.cz, prémiový online obchod se skandinávským designem nově nabízí kompletní kolekci oblíbených
vonných svíček a aroma difuzérů Eclectic Scent britského
návrháře Toma Dixona. Na výběr je ze tří jedinečných vůní:
Royalty, Orientalist a London, které naplní váš domov
příjemnou vůní a vytvoří skvělou atmosféru. Metalické
nádoby s mramorovým víčkem se navíc dají využít jako
stylová dóza či drobný květník na sukulenty, které budou
dělat radost ještě dlouho po té, co svíčky dohoří.

JAK PEČOVAT O DŘEVĚNÝ NÁBYTEK
Pokud jde o životnost nábytku a dalších prvků ze dřeva,
velmi záleží na kvalitě dřeviny a samozřejmě na údržbě,
kterou jim věnujeme. Zahradní nábytek z tvrdého exotického dřeva, jako je například teak či eukalyptus, je vhodné
napouštět speciálním olejem, který optimálně probarví
dřevo a zvýrazní jeho strukturu. Jiný postup je naopak
namístě u nábytku z měkkých a u nás rozšířenějších dřevin,
například borovice či smrku. V takových případech spíše
ošetřujeme nábytek tenkovrstvou lazurou, která u lokálních měkkých dřevin lépe prokreslí strukturu dřeva. Vše
nakoupíme v síti prodejen Dům barev.

Kuchyňská studia PORTA – novinka na českém trhu, nabízejí nejkvalitnější řady a modely kuchyní na míru: Top line, Best line, Asko line, Eco line a Speed line. Z pohodlí domova si můžete
na www.porta-kuchyne.cz jednotlivé linie prohlédnout a za pomoci Konfigurátora naplánovat a přizpůsobit tvar, styl, barvu a další součásti Vaši vysněné kuchyně. Navštivte naše specializovaná
studia v prodejnách ASKO Nábytek s Vaší představou nebo i bez a společně Vaši novou kuchyni vysníme!
www.porta-kuchyne.cz

SKRYTÉ ZÁRUBNĚ XINNIX – SÍLA JEDNODUCHOSTI
Čisté linie. Elegance. Design. To je systém skrytých zárubní XINNIX, díky kterému se dveře stávají součástí stěny, a
odhaluje je pouze tenká linie
po obvodu. Skryté zárubně XINNIX promění dveře
ve funkční ozdobu nejen
bytových, ale i kancelářských
prostor. Nadčasové provedení systému XINNIX otevírá
nové možnosti pro realizaci
interiérů, jehož variabilita
umožňuje dveře zakomponovat do širokého spektra
povrchových úprav stěny. Výsledný minimalistický design
je perlou každého interiéru.

STAVEBNICOVÁ BUBNOVÁ SEKAČKA
PANTER FD-2H + RZS-70K
Jediná sekačka na vysokou trávu na
trhu s možností nastavení výšky
strniště
Pohon řešený hydrostatickou převodovkou s diferenciálem a uzávěrkou
Možnost připojení dalších 15 pracovních nástavců

Více informací naleznete na
www.skrytezarubne.info
ZDRAVÉ OSVĚŽENÍ
Zmrzlinovač TESCOMA DELLA CASA je vynikající pro snadnou přípravu domácí
zmrzliny bez konzervantů, umělých barviv a přebytečných
sladidel. Připravíte s ním jednoduše a rychle až 800 ml vynikající zmrzliny. Stačí nádobu namrazit, vlít od ní připravenou
směs, 15 - 20 minut promíchávat a hotovo! Recepty pro
přípravu domácí ovocné,
smetanové, čokoládové,
tvarohové a jogurtové
zmrzliny i sorbetu uvnitř
balení. Vyrobeno z prvotřídního odolného plastu,
mrazicí nádoba ze
zdravotně nezávadného
hliníku. 3 roky záruka.
Cena 899 Kč.
www.eshop.tescoma.cz

OCHRANA PRO ZAHRADNÍ NÁBYTEK
Začíná doba velkého využívání zahradního nábytku. Ten
se obvykle vyrábí z teakového dřeva, které je tvrdé a velmi
odolné vůči fyzickému namáhání i povětrnostním vlivům.
Ovšem jako u každého dřeva, i zde platí, že bez správné
péče nábytek zešedne a zkrátí se jeho životnost. Teakový
olej BONDEX Exotic Oil na bázi speciální směsi olejů má
impregnační i ochrannou funkci. Vysoká
penetrační schopnost
dodá dřevu ochranu
před pronikáním vody.
Nemusíte se obávat
například ani působení
vylitého alkoholu. Díky
vodoodpudivému filmu na povrchu je také
odolný proti opotřebení nebo poškrábání.
PŘIVÍTEJTE LÉTO V ČISTÉM
Řada krémových abrazivních čisticích přípravků Cif přináší
závan svěžesti do každé domácnosti. Produkty Cif Cream
Eucalyptus & Herbal Extracts, Pink Flower, Lila Flower
a Lemon spolu vytvářejí svěží řadu Aroma, která je plná
omamných vůní. Cif Cream se vyznačuje vysokou účinností
a zároveň šetrností k čištěnému povrchu. Účinně odstraní
nečistoty, skvrny, zašlou špínu, mastnotu i vodní kámen. Je
účinný, ale zároveň natolik jemný, že nepoškrábe ani smalt
či sklokeramiku.

VYBERTE SI PŘÍRODNÍ MÝDLO PŘESNĚ PRO VAŠI
POKOŽKU
Le Petit Lourmarin je pravé provensálské mýdlo, vyráběné
v centru malé obce v Luberon, Lourmarin. Ještě dnes se
vše vyrábí podle tradice provensálské ruční výroby - „hand
made“. Mýdla obsahují přírodní parfémy, které osvěží,
dezinfikují a vyživují. Vybírat si můžete ze třech kategorií:
jemná vonná mýdla, peelingová mýdla a marseillská mýdla. Jemná vonná mýdla obsahují nejrůznější vůně květin,
ovoce a ořechů.

LUXUSNÍ MYTÍ
Pokud někomu chcete dát dárek, který se skládá ze dvou
věcí a dohromady tvoří celek, sáhněte po mýdle a mýdlence od americké značky Michel Design Works. Mýdlo
nejenže luxusně vypadá, ale obsahuje pouze přírodní
složky. Mýdlenky, které jsou vyrobeny ve stejném designu
jako mýdla, jsou z průhledného odlehčeného skla, jsou
malované a ručně omyvatelné. V nabídce jsou motivy
hortenzie, avokáda, levandule, grepu, pivoňky, magnólie
a dalších.

LÉTO VE ZNAMENÍ
ELEKTRONIKY
Společnost Samsung
uvádí nový tablet Galaxy
Tab A (2016) na český trh.
Tablet vyniká zejménamoderním minimalistickým designem s velkým
jemným displejem a propracovanými nástroji pro
rodinné využití. K tabletu
je možno pořídit polohovatelný obal Magnetic
Book Cover pro jednoduchou manipulaci a nastavení zobrazovacího úhlu.

EXKLUZIVNÍ ZNAČKY V ALMARA SHOP
Obchod Almara Shop má nově v nabídce bohatý sortiment
polské značky Eurofirany, která patří mezi největší polské
výrobce a dodavatele bytových textilií a vybavení do interiéru.
Eurofirany existuje
od roku 1991 a dováží a distribuuje od
více než 650 výrobců
z celého světa. Kromě toho, že si firma
nechává vyrábět textil pod svou vlastní
značkou Eurofirany
Classic a exkluzivnější
Eurofirany Premium, distribuuje také
značku Italissima
Home by Eva Minge
a luxusní záclony, závěsy a ručníky značky Pierre Cardin.

JAK SI NAKRÁJET BYLINKY?
Co byste řekli na malého, ale šikovného pomocníka do
kuchyně – sekáček na bylinky. Je dostupný ve variantě červená a černá. Sekáček obsahuje i ochranný kryt na ostří,
díky kterému se nezraníte a neponičíte si čepel sekáčku.
Samotná rukojeť i ochranný kryt je gumový.
Dostupný na www.kitchenaid.cz.

UŽIJTE SI LÉTO PLNÉ KVALITNÍ HUDBY
S létem obvykle přichází příval dobré nálady a s ním
i příval hudby, která k celkové pohodě zkrátka patří. Letos
si obzvlášť přijdou na své milovníci klubové hudby se zvýrazněnými basy. Společnost Sony jim vyšla vstříc stylovými
sluchátky MDR-XB50 ze série Extra Bass.
Sluchátka MDR-XB50 s umístěním přímo do ucha nabízí dokonalý zvuk s příjemným klubovým zabarvením
a 12mm neodymovým reproduktorem. Jsou mobilní
a praktická především na léto, kdy se hodně pohybujeme
venku a máme u sebe minimum místa na jejich případné uložení. Sluchátka se skvěle vejdou i do malé kapsy.
Dostupná jsou ve čtyřech oblíbených barvách – červené,
modré, bílé a černé.

PŘEDPLATNÉ bydlení
OBJEDNÁVKOVÝ KUPÓN
JMÉNO A P ŘÍJMENÍ: ......................................................................................................................................................................................
ULICE: ............................................................................................................................................................................................................
MĚSTO A PSČ: ...............................................................................................................................................................................................
E-MAI L: ............................................................................................... TELEFON: .........................................................................................
VZDĚLÁNÍ: ........................................................................................... VĚK: .................................................................................................
ZPŮSOB PLATBY: složenkou typu A (k vyzvednutí na každé poště)
		bankovním převodem (na číslo účtu 2493861309/0800)
Objednávku a případně vyplněnou složenku zašlete na adresu: IN publishing group s.r.o., Boleslavská 139, 250 01 Stará Boleslav,
platbu proveďte na účet: 2493861309/0800. Časopis je možné si objednat i elektronickou cestou na www.moje-bydleni.com
V případě dotazů pište na e-mail: info@inpg.cz

Červen 2016

bydlení
www.moje-bydleni.com

TRENDY

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

V BYDLENÍ

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

PROČ VOLIT PŘEDPLATNÉ?
1.
2.
3.

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

REKONSTRUKCE OD A DO Z
spigl_bydleni_6_2016.indd 1

Z PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ
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MODERNÍ
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skvělý recept
na Vaši kuchyni

50

SLEVA

*

%

NA

Sleva se odečítá z doporučených
maloobchodních cen akčních kuchyní
na míru s minimální šířkou 3 m.
Na montáži zdarma se dohodnete
v prodejnách ASKO Nábytek v ČR
a studiích Porta.

AKČNÍ KUCHYNĚ
NA MÍRU
+

ZDARMA
montáž
Plánovaná kuchyně Rio,

dub Provance

PRECIZNOST
s chutí Itálie

AKČNÍ CENA
za sestavu šířky 240 cm
Cena uvedená bez elektrospotřebičů

Nabídka platí od 23. 6. do 3. 7. 2016 nebo do vyprodání zásob v kuchyňských studiích Porta ve všech prodejnách
ASKO Nábytek v ČR, a to - pokud není u konkrétního zboží uvedeno jinak - až do vyprodání zboží skladem, pak si
zákazník může zboží v uvedené době v prodejně objednat za stejných podmínek a cen. Chyby v tisku vyhrazeny.
Ceny jsou uvedeny bez dekorace, dopravy a montáže, včetně DPH. Společnost ASKO Nábytek si vyhrazuje právo
změn v barvě a variantě nabízeného sortimentu, uvedené rozměry jsou orientační. Na přání zákazníka zajistíme
dopravu a montáž. Zboží zakoupené v kamenné prodejně nezasíláme na dobírku. Výběr potahových látek za
příplatek. *Slevy se odečítají z doporučených maloobchodních cen a nelze je kombinovat ani sčítat s dalšími
akčními nabídkami. Platí pouze pro nově uzavřené zakázky. Nevztahuje se na akční zboží z naší reklamy a již
zlevněné zboží, elektrospotřebiče a bytové doplňky.
**Toto zboží není skladem, zákazník si jej může v době platnosti nabídky v prodejně objednat.

TEPLICE • MLADÁ BOLESLAV • PRAHA - ŠTĚRBOHOLY • ZNOJMO
PRAHA - ČAKOVICE • TÁBOR • HRADEC KRÁLOVÉ • CHOMUTOV
BRNO • PLZEŇ • ČESKÉ BUDĚJOVICE • OLOMOUC • ZLÍN

29 999.-

www.porta-kuchyne.cz

Studia
již ve všech
prodejnách

sestava šířky 240 cm

BUĎTE
ORIGINÁLNÍ...
Inspirujte se ve Vaší nejbližší prodejně BRENO
s nejširším sortimentem podlahových krytin / 53x v ČR

sledujte náš facebook
facebook.com/koberce.breno

BRENO.cz

