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Pražská čtvrť Motol má ke Cvikovu, centru automobilového
průmyslu bývalé Německé demokratické republiky, nečekaně blízko. Spojuje je lidové vozítko s dvoudobým vzduchem chlazeným dvouválcem a karoserií z duroplastu.
Trabant letos oslaví šedesátiny, objekt současného muzea
je jen o pár let mladší. Byl vybudován členy Autosportklubu
Praha, sdružujícího největší počet aktivních závodních
jezdců v tehdejším Československu. V čele stál známý kon-

TRABANT MUZEUM MOTOL, PRAHA
struktér, závodník i trenér Viktor Mráz. Většina jeho svěřenců sedlala právě trabanty, klub spolupracoval se cvikovskou továrnou. V Česku sotva najdete jiné místo, které by
mělo ke splašeným trsátkům neboli rozzuřenému vysavači
pevnější pouto. Komorní muzeum vybudované sběratelem
Martinem Huclem rozhodně stojí za návštěvu. Pokrývá totiž
prakticky celou vývojovou řadu dvoudobých dvouválců
z továrny AWZ, počínaje tudorem P70 a konče Trabantem
1.1 se čtyřdobým motorem Volkswagen. Na své si přijdou
také milovníci modelů a spotřebního zboží z dob „budování socialismu". Na bezpočtu panelů najdete dobové
fotografie i reprodukce prospektů a dobových článků, ve
vitrínách jsou nainstalovány dobové tiskoviny, prospekty,
doklady či trofeje ze závodů a soutěží.
U nás zabodovalo i dioráma autoservisu
s demontovaným závodním speciálem,
vysvětlení činnosti dvoutaktu nebo
možnost sednout si do dvou trabantů
a v duchu porovnat vnitřní prostornost, výbavu i použité materiály se
současnými vozidly. Kromě masových
verzí tu najdete třeba khaki otevřenou
verzi pro bezpečnostní složky NDR.

Závodní dráha pro děti
Před výpravou do Motola si vyzkoušejte
virtuální prohlídku: www.trabantmuzeum.cz/virtual-tour/2/flash/VirtualTour_Trabantmuzeum2.html
Dárkovým poukazem na návštěvu muzea
trabantů můžete potěšit i další milovníky
automobilové klasiky. Na vstupné stačí
korunová hotovost, i když východoněmecké marky by byly stylovější.

Expozice věnovaná automobilům Trabant,
jejich předchůdcům a socialistické každodennosti.
Adresa: Plzeňská 215b, 150 00 Praha 5-Motol
Otevírací doba: Po - Ne 9 - 17 hod., květen - září do 18 hod.
Vstupné: plné/důchodci/rodinné: 99/69/199 Kč
Parkoviště: u muzea, zdarma
Občerstvení: v muzeu
E-mail: info@trabantmuzeum.cz
Telefon: +420 725 555 149 (9 - 18 hod.)
www.trabantmuzeum.cz

Editorial
Kdy jindy si více užijeme zahrady
či terásky, nebo třeba jen hezky vyzdobeného balkónu, než v létě. Takové ranní posezení s šálkem dobré
kávy, nebo večerní relax u grilu,
jistě mají něco do sebe. A protože
léto už je v plném proudu, doufám,
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 větší porci letních témat,
ve kterých 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 obměnit interiér.
INZERCE
Přineseme rady ohledně kuchyňských spotřebičů a poradíme vám
se zařizováním obývacího pokoje.
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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Bydlení
v Praze
za polovic...

…Vám neslibujeme, ale už od 44 000Kč/m2 včetně DPH můžete
bydlet v Lysé nad Labem – ve městě i v zeleni, za 40 minut na
Václavském náměstí v Praze. Předprodej další etapy úspěšného
projektu Zahrada zahájen, dokončení bytů na podzim 2018.

Infolinka: 602 222 217

www.ZahradaToJeZivot.cz

KUCHYNĚ:

VŠE MÁ SVÉ MÍSTO
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INZERCE

Kuchyň už dávno není doménou
jen hospodyněk, které jsou zavřené
v malé místnosti a celý den běhají
kolem plotny. Kuchyně se s dobou
nejen zvětšují, ale i otevírají do
obytných prostor. Stávají se součástí
dění běžného dne a odrážejí životní
styl svého majitele.
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Zatímco dříve šlo o místnost, do které návštěva ani
nenakoukla, v dnešní době je tomu přesně naopak.
Není výjimkou, že se v ní začínají večírky rozléváním
drinků nebo se v ní hosté zapojují do přípravy občerstvení a často v ní také končí. V případě větších kuchyní
dokonce představují jediné místo společných setkávání, prostor, v němž se rodina schází a probírá radosti
a starosti všedního dne či plánuje dovolenou.
Moderní žena nechce být oddělená od zbytku rodiny

a ani na to nemá čas. Při vaření večeře stíhá zkoušet
dítko z vyjmenovaných slov nebo chce shlédnout svůj
oblíbený pořad v televizi. A v neposlední řadě čím dál
více mužů nalézá zálibu v kulinářství a gastronomii.
Kuchyně je ovšem důležitá i z hlediska investic do
nemovitosti a jejich zhodnocení. Vždyť ne nadarmo
se říká, že kuchyň prodává byt a dům. Bývá to také
zpravidla finančně a technicky nejnáročnější místnost
domova. To lze vidět i na faktu, že jsou designéři
a bytová studia specializující se přímo jen na kuchy-
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ně. Pokud jsme šikovní, obdařeni odvahou a vkusem,
můžeme se pustit do zařizování obývacího pokoje či
ložnice, ale v případě kuchyně nám to žádný designér
nedoporučí. Ne snad proto, že by nedůvěřoval našemu
cítění, ale z toho důvodu, že dnešní doba nabízí tolik
novinek v zařízení, možností jejího uspořádání a jak si
ulehčit práci či úklid, že nám může vytvořit či navrhnout kuchyň „šitou přímo na tělo”.

Ideální kuchyň?
Podobně jako ve většině případů i u kuchyně nelze
jasně určit, co si představit, když se řekne „ideální kuchyň“. Každý totiž máme jiné požadavky a očekávání
a každý se cítíme příjemně v jiném prostředí. Současný moderní design naštěstí otevírá široké možnosti,
v nichž se každý může najít. Nezáleží, zda volíme rustikální, starobylé, vintage interiéry nebo industriální,
minimalistické. Záleží vždy na skloubení stylu s okolním interiérem, správném zvolení materiálů, provedení a především na tom, abychom se v ní cítili, co
nejlépe a odpovídala našim potřebám. Jinou kuchyni
vybere svobodný muž, který si vaří jednoduché pokrmy či večeře pro přátele jednou týdně, a jinou máma
od tří dětí, jež v kuchyni vaří jídlo pro pět strávníků.
Kuchyň by měla být plně funkční a splňovat podmínky zónového a ergonomického plánování, které v ní
usnadní pohyb a práci. Kuchyň lze rozdělit do pěti
zón, jež by na sebe měly logicky navazovat podle
toho, zda jsme praváci či leváci, abychom se v tomto
prostoru nemuseli neustále vracet.
Zásoby. V této části ukládáme potraviny určené ke
skladování a přípravě jídel. Patří sem spížní skříně
a lednice s mrazákem.
Ukládnání. Zde ukládáme kuchyňské předměty, jako
jsou příbory, talíře, skleničky atd., které používáme
k servírování.
Mytí. Vedle dřezu a myčky nádobí patří do této části
i úložné prostory pro mycí přípravky a skříňka pro
nádoby na odpad.
Příprava. Tato zóna se nachází mezi mycí zónou
a varnou deskou. Samozřejmě platí, že čím větší, tím
lepší – minimální délka by ale měla být alespoň 90
cm. Je totiž příjemné mít veškeré kuchyňské pomůcky
po ruce. Patří sem prkénka, nože, škrabky a ostatní
pracovní nástroje, ale i nebalené potraviny určené
k rychlé přípravě, jako jsou prášek do pečiva, koření,
olej atd. Zapomenout nesmíme ani drobné elektrické
spotřebiče.
Vaření/Pečení. V závěrečné části kuchyně se nalézá varná deska, pečící a mikrovlnná trouba a digestoř.

Vše má své místo
Pokud jsme kuchyni uzpůsobili pomocí zónového
rozmístění, dalším krokem, který nás čeká, je ergonomické rozmístění. Kuchyň lze vhodně rozčlenit i z hlediska výškové osy. Nejčastěji používané předměty by
měly být umístěny ve střední části osy kuchyně, kde

jsou horní zásuvky spodních skříněk a spodní poličky
horních skříněk. Nejméně používané naopak nejdále
od středové osy – tedy v dolní části spodních skříněk
a na horních poličkách.
Aby se kuchyň stala skutečným centrem života našeho
domova, měla by být příjemně a dostatečně osvětlena.
V nedostatečně osvětleném prostoru se totiž oči rychleji unaví a práce trvá mnohem déle. Správné rozmístění a intenzitu světla bychom tedy neměli zanedbat.
Máme-li možnost, není nic příjemnějšího, než pracovat
při denním světle. Okno by mělo být umístěno způsobem, aby alespoň část pracovní plochy osvětlovalo
právě denní světlo. Každá kuchařka či kuchař jistě
ocení terasové či balkonové dveře s možností natrhat
si čerstvé bylinky. Přestože máme dostatek denního
světla, je vhodné pracovní plochu pod skříňkami osvětlit bodovými či páskovými LED svítidly studené barvy,
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které zaručí bezpečné podmínky pro přípravu pokrmů.
Nad jídelní stůl či ostrůvek můžeme pro změnu vybrat
závěsné designové svítidlo, které podtrhne styl kuchyně.

Rovnou od podlahy
Máme-li rozvrženou kuchyň podle našich možností a požadavků, dostává se na řadu výběr vhodných
materiálů. Začneme rovnou od podlahy. V kuchyni
musíme počítat s vyšší náročností na podlahové materiály než jak je tomu třeba v ložnici či obývacím pokoji.
Podlaha musí být odolná vůči rozlitým nápojům či
pokrmům, mastnotě, ale i drobným nárazům. Měla by
být také snadno udržovatelná. Mezi nejvhodnější materiály stále patří keramické dlažby, které se vyrábějí
v nepřeberném množství dezénů i barev. Jejich výhodou je jak snadná údržba, tak i odolnost. V posledních letech patří mezi nejoblíbenější velkoformátové

dlaždice, díky kterým se vyhneme i většímu počtu spár.
Pokud chcete mít nohy v teple a chodíte rádi bosí, je
vhodné umístit pod dlažbu podlahové topení.
Vhodnou alternativou jsou syntetické vinylové podlahy, jejichž povrchová úprava zaručuje nenáročnou
údržbu a potřebnou odolnost. Jde o umělý materiál,
který se vyrábí v podobě plovoucí podlahy se zámkovým spojem, lepených dílců nebo měkčeného vinylu
v pásech. Dáváme-li přednost výhradně přírodním materiálům, můžeme zvolit finančně náročnější marmoleum. Jejich výhodou je jejich pocitový tepelný komfort.
Zavrhnout nemusíme ani dřevěnou podlahu. Přestože
nemůže konkurovat odolností již zmíněným krytinám,
každému prostoru dodá na útulnosti a pocitu teplého
domova. Pokud jej ale vyberete, truhlář musí zvolit
potřebné ošetření pomocí olejů, vosku či laků, aby
získala podlaha na odolnosti. O takovou podlahu je

rovněž třeba pečovat a pravidelně ji ošetřovat.
V případě pracovních desek a obkladů za kuchyňskou
linku můžeme opět vybírat ze škály možností. Nejpopulárnější stále zůstávají laminátové pracovní desky
hlavně kvůli jejich cenové dostupnosti a opravdu rozsáhlé nabídce dezénů a barev. Základem desky je dřevovláknité jádro potažené odolným laminátem. Desky
mohou být lesklé i matné, imitující přírodní materiály,
jako jsou dřevo či kámen, nebo v široké paletě barev.
Nevýhodou je nižší životnost a možnost poškození.
Oproti tomu na desku z umělého nebo přírodního
kamene můžeme bez obav postavit i hrnec s horkou
polévkou. Tyto materiály jsou téměř nezničitelné.
Jejich pořizovací cena je ale pochopitelně daleko vyšší.
Umělý kámen má před přírodním dvě výhody: lze jej
vyrobit v téměř jakémkoli tvaru, ze stejného materiálu
můžeme vylisovat do desky i dřez a není porézní. Nedochází tak například k zabarvování pracovní desky,
když na ní vylijeme barevný sirup.
Dalším evergreenem, který přetrvává, je dřevo. Dřevěné masivní desky jsou krásné, ovšem podobně jako
u podlahy, je třeba se o ně průběžně starat. Nejčastěji
jsou napuštěny olejem, kterým se musejí také pravidelně ošetřovat. Použít lze i desku ošetřenou lakem.
Tento povrch je ale náchylný na zářezy od nožů a poškrábání. Do industriálních a minimalistických kuchyní
se postupně propracoval i nerez, který je odolný proti
vysokým teplotám i mastnotě. U nerezové desky se
musí časem počítat s poškrábáním, které lze ale považovat za určitou patinu materiálu. Stále větší oblibu si
získává i sklo. Kuchyni dodává na praktičnosti i eleganci. Jeho výhodou je, že si můžeme vybrat z barevného spektra nebo sklo potištěné grafickým motivem,
který si dokonce můžeme dodat sami. Pochopitelně
jako u všeho, je třeba se informovat na dodavatelské
firmy a zjistit si reference.
Pokud jsme si mysleli, že nám volba pracovní desky
a podlahy zamotá hlavu, v případě výběru kuchyňských dvířek nás čeká prakticky totéž.
Kuchyňské skříňky se nejen značně namáhají mechanicky, ale jsou i vystavené vlhku a změnám teplot.
Právě proto bychom se měli zaměřit na jejich kvalitu.
Jde totiž o investici na spoustu, ne-li desítky let.
Nejlevnější jsou linky vyrobené z lamina. Lamino se
vyrábí ve spoustě dezénů i barev. Ve vzornících naleznete i s reliéfem dřeva, kůže či kovu. Hrany se musí
začišťovat buď stejným materiálem lamina, nebo ABS
páskou. Jeho nevýhodou jsou právě přelepené hrany,
které nejsou odolné proti páře a vodě a při pravidelném vystavení vlhku, může materiál lamina zbobtnat.
Nejčastěji se používá k výrobě korpusů skříněk.
Kvalitnější a v současnosti nejprodávanější jsou kuchyňské linky z MDF desek. Jde o dřevovláknitou
desku lisovanou s lepidlem za vysokých teplot a tlaku,
díky čemuž méně bobtná a vlastnostmi se přirovnává
k masivu. Mohou být foliované, lakované či dýhované.
Jsou odolnější než lamino, nicméně ani ony nemají
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rády dlouhodobé působení vody či páry. Foliované
MDF desky se vyrábí matné, reliefní i lesklé. V poslední
době jsou nejžádanější folie ve vysokém lesku, které
působí luxusním dojmem jako lakované – jsou ale
levnější.
Chceme-li použít přírodní materiál, nicméně hledáme
levnější a i vzhledem ke stálosti materiálu pro kuchyň
vhodnější vlastnosti, můžeme zvolit dýhu. Dýhovaná
deska je vytvořena nalepením plátků dýhy dřevin jak
tuzemských (ořech, jabloň, dub atd.), tak exotických
(oliva, zebráno, teak atd.) například na MDF desku.
Mezi luxusní povrchy patří rovněž lakovaná dvířka.
Vyrábí se několikavrstvým lakováním MDF desek.
Jednotlivé vrstvy se přebrušují, aby byl výsledný efekt
dokonalý. Lakovaná dvířka mohou být lesklá i matná
a v různých barvách. Jedinou nevýhodou je, že je lak
náchylný na poškrábání.
Do popředí zájmu se dostávají i dvířka z akrylátových
desek. Vzhledem imitují lakovaný povrch stejně jako
lesklé folie, ale cenou jsou jen o málo dražší. Tak
jako u ostatních lesklých povrchů jeho nevýhodou je
náchylnost na poškrábání. Akrylát je odolný vůči teplu,
slunci i vlhku, vyrábí se ve škále barev a je zdravotně
nezávadný.
Patříme-li k zastáncům přírodních materiálů nebo si
to interiér prostě žádá (místnost, v němž je masivní
podlaha a přiznané trámy, by utrpěla laminátovou
kuchyňskou linkou s imitací borovice), lze masiv použít
ve speciální úpravě, i když není do kuchyňského prostředí nejvhodnější. Jeho výhodou je, že pokud dojde
k povrchovému poškození, lze ho zbroušením odstranit a renovovat. Nejsme odkázáni pouze na svrchní
část povrchu. Možností, jak předejít přirozenému
pracování dřeva, je nahradit klasické dřevěné desky
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spárovkou. Malé kousky dřeva jsou na sebe lepeny
a vrstveny přírodními pojivy, aby zabraňovaly deformacím dvířek. Nelze ho ošetřovat běžnými chemickými
přípravky, nýbrž speciálními oleji či přípravky na dřevo.

Když nastoupí řemeslník
Máme-li rozkreslený návrh kuchyně, vybrané spotřebiče a víme, kde má, který své místo, je důležité
připravit podklady pro řemeslníky. Pokud nám kuchyň
navrhlo designové studio nebo bytový architekt, dodá
s pohledy na kuchyň i technický výkres včetně těch pro
jednotlivá řemesla. Nejlépe dodavatelům půjde práce
od ruky, pokud dostanou přesný plánek, a truhlář nebude muset předělávat korpus či instalatér posunovat
odpad pro myčku.
Zamysleme se také, kolik malých elektrických spotřebičů používáme. Zda máme ruční robot, mixér, toustovač. Je důležité si uvědomit, kolik elektrických zásuvek
asi využijeme. Většinou totiž platí, že jich není nikdy
dost. Zásuvky a vypínače nemusí být jen nevzhlednou
nutností, ale vedle klasických se vyrábějí i designové
v různých barvách a tvarech, moderní i retro, imitující
dřevo. Skryté v lištách nebo ve spodní části horních
skříněk, které nejsou téměř vidět či takové, které se
vysouvají z pracovní desky pouze v případě potřeby.
Plánování kuchyně nejde uspěchat. Je proto dobré
navštívit více kuchyňských studií či designérů. Prohlédnout si již hotové kuchyně nebo návrhy, zda odpovídají našemu vkusu a představám. Například i ve skvěle
navržené kuchyni, ale pro jinak založenou rodinu,
než je ta naše, se nakonec nemusíme cítit příjemně.
Dopřejme ji proto dostatek pozornosti a času, ať se
kuchyně stane srdcem našeho domu.
Text: IVA BARTOŠOVÁ, foto: Shutterstock.com

Naše srdeční
záležitost

www.mlekarna-valmez.cz

Smetanový jogurt z Valašska
Valaššskka - JAHODA
JAA H O DA
INZERCE
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S CHLADNOU HLAVOU
Letní horko si žádá správné uskladnění potravin, aby se nekazily, a také osvěžení
v podobě chlazených nápojů a mražených pochoutek.

INZERCE
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Na prvním místě potřebujeme kvalitní lednici. Výběr je
veliký, nabízeny jsou ledničky volně stojící, vestavné,
americké, s mrazákem i bez, s menším či větším objemem. Ale jak se v té paletě možností zorientovat a co
by měla moderní lednice umět?
Jednou z prvních otázek při výběru ledničky je, v jaké
je energetické třídě. Nejekonomičtější jsou přístroje
zařazené do A energetické třídy, a to se týká i všech
dalších kuchyňských chladících pomocníků. Nižší třídy
než B jsou již evidentně méně úsporné, což se samozřejmě promítne nejen při dlouhodobém, ale již při
krátkodobém užívání do našich účtů. Spotřebu mimochodem ovlivníte také navolenou teplotou uvnitř
chladničky a mrazáku - úplně dostačuje mít v chladničce + 5°C a v mrazáku - 18°C (snížení teploty o 2°C
může zvýšit spotřebu energie o 15%). Je dobré vzít
v potaz, že čím blíž k tepelným zdrojům bude lednice
stát a čím častěji ji budete otvírat, tím víc bude odsávat elektrické energie.

Kolik kompresorů?
Tuto otázku už si nepoloží každý, a přitom je odpověď velmi důležitá. Ledničky s mrazákem nahoře jsou
jednokompresorové, ostatní varianty nabídnou výběr
z jednoho kompresoru (s jedním, nebo dvěma okruhy),
či z kompresorů dvou. Ledničky s jedním kompresorem a jedním okruhem budete muset při odmrazování
vypnout celé – tady všechny sekce a i porucha postihne
celý spotřebič. Praktičtější volbou je tedy lednička buď
s jedním kompresorem a dvěma okruhy, nebo lednička
se dvěma kompresory.
S kompresory souvisí také mrazící výkon (kolik kg potravin je mrazák schopný zmrazit na teplotu - 16 °C za
24 hodin) a hlučnost ledničky. Mrazící výkon závisí od
kvality a výkonu kompresoru, který žene chladící médium. U chladniček s mrazákem se zmrazovací schopnost pohybuje v rozmezí od 2 kg - 24 kg/24 h. Mrazící
výkon by si měli hlídat ti, kteří jsou zvyklí zamrazovat
více potravin najednou. Samostatné mrazáky mohou
dosahovat v mrazícím výkonu až 40kg/24 h. Motor lednice ovlivňuje také její hlučnost. Neopomeňte se proto
na decibelový výkon zeptat, protože zvláště v kuchyni
otevřené do obývacího prostoru může vrčící lednice,
která běží non-stop, hodně vadit. Pokud často cestujete na delší dobu, ušetříte energii s funkcí Holiday/
Vacation (Prázdninový režim), která umožňuje před
odjezdem snížit výkon chladničky. Vnitřní teplota je
pak během vaší nepřítomnosti udržována na 12 °C, při
níž se trvanlivé potraviny uvnitř nezkazí.

S mrazákem nebo bez?
Pokud nekupujete do zásoby zmrazené potraviny, postačí vám lednice kombinovaná, tedy s integrovaným
malým mrazákem. Jste-li vyznavači velkých nákupů a
rádi si potraviny zamrazujete, můžete zvolit opačný
poměr, nebo nákup samostatné lednice i samostatného mrazáku. Při volbě lednice s mrazákem by vás měla
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zajímat hodnota akumulační doby mrazáku. Tato hodnota určuje dobu uchování potraviny ve zmrazeném
stavu v případě odpojení přístroje od elektrického
zdroje (samozřejmě s tím, že mrazák nebude otevírán). Hodnotu akumulační doby nejvíce ovlivňuje míra
kvality užité izolace. Čím vyšší je akumulační doba, tím
lépe především při možném black-outu. Jakou ledničku - bez mrazáku, s mrazákem či dvoudveřovou americkou - a s jakými funkcemi si zvolíte, záleží jen na vás
a vašich finančních možnostech (ledničku pořídíte již
za 5 000 Kč, ale také za více než 80 000 Kč).

Funkční vychytávky
Z praktických funkcí upozorňujeme na No frost, která
pracuje na bázi nucené cirkulace vzduchu, čímž je v
chladničce snížena vlhkost, což znamená, že nevzniká
námraza. Zajímavá je i funkce 6. smysl, což je funkce
založená na senzorové technologii, která při odhalení sebemenšího teplotního rozdílu obnoví optimální
teplotu, je schopná prodloužit trvanlivost potravin až
o 25%. Lednice s Anti Bacterial systémem je uvnitř potažena filtrem, který zachytí bakterie i chemické nebo
mechanické nečistoty ve vzduchu a omezí zkažení
potravin. Funkce Aircooler či Air Flow je založena na
ventilátoru v chladničce - pomocí ventilátoru v horní
části ledničky je umožněno cirkulování vzduchu. Tento
systém pak rychleji obnoví normální teplotní poměry
v chladničce po každém jejím otevření. Pravděpodobně se také setkáte s i funkcí Superfreeze a Supercool.
Superfreeze je funkcí rychlého zmrazení potravin, jež
spustí chladící kompresor a vyřadí přitom termostat,
aby bylo dosaženo co nejrychlejšího požadovaného
zmrazení čerstvých potravin. Funkce Supercool je řízena elektronickým senzorem, který zajistí rychlé zchlazení potravin právě vložených do chladničky. A protože pokrok nezastavíš, supermoderní modely ledničky
obsahují dotykový displej s připojením na internet. Na
displeji s rozlišením si můžete zkontrolovat diář nebo
prohlížet fotografie a samozřejmě také ovládat vychytané funkce chladničky (například nastavit různou
teplotu v různých sekcích). A jak bude možná vypadat lednička budoucnosti? Zatím jen v návrhu je její
biorobotická podoba. Její podstatou je nový způsob
chlazení a uchovávání potravin, který umožňuje unikátní médium - nelepkavý zelenavý gel hostící kolonii
biomechanických nanorobotů. Do takové lednice se
potraviny nebudou vkládat tradičním způsobem, tj.
do přihrádek a regálků, ale vlepí se do masy gelu. Ten
předmět obteče a vytvoří pro něj samostatnou chladicí
bublinu, takže se pachy jednotlivých surovin nemísí.
Je otázkou, zda se z revolučního návrhu stane jednou
tahle lednice bez dvířek skutečností.

Chytrá mraznička
Důležitým kritériem při výběru samostatného mrazáku
je vedle shora zmiňované energetické třídy jeho vnitřní objem - obecně se počítá pro průměrnou domác-

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

WWW.THULE.COM
INZERCE
thule_2.indd 1

26.6.2017 17:31:22

nost 40 - 80 l na osobu. Důležité jsou i tyto parametry:
hodnota mrazícího výkonu, akumulační doba a ukazatele v podobě hvězdiček.
Mrazící výkon vypovídá o tom, jaké množství potravin
(jejichž teplota je těsně nad bodem mrazu) je mraznička schopná zmrazit na teplotu -16°C/ - 18°C během 24
hodin.
Akumulační doba znamená, jak dlouho je přístroj
schopen uchovat potraviny zmrazené po dobu, kdy je
odpojen. Pohybuje se v rozmezí od 10 do 70 hodin.
U zásuvkových typů mrazniček je samozřejmě tato
hodnota nižší než u mrazniček pultových. A co nám
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prozrazují hvězdičky? Kvalitu mrazicího procesu: 4
hvězdičky jsou garancí teploty pod - 18°C, čímž zaručí
vhodné prostředí pro hloubkové zmrazení; pro předem zmrazené potraviny jsou určeny prostory označené 3 hvězdičkami.

Pult nebo skříň?
Skříňové neboli šuplíkové mrazáky zaručují přehled
nad uloženými potravinami v koších nebo celoplastových zásuvkách. Některé přístroje mají zásuvky s ikonami potravin, které je v té které sekci nejlépe skladovat.
Pokud si zvolíte mrazničku bez popisu, pak se dopo-

Uživatelský komfort
Samozřejmostí by u mrazáku měla být funkce Nofrost.
Dalším komfort poskytuje funkce pro rychlé zmrazení
potravin (superfrost automatika - mrazáku rychle poklesne teplota, po zamrazení potraviny pak automaticky přepne zpět do obvyklého chodu). Mrazničky vyšší
třídy jsou také opatřeny ovládacími panely, které jsou
vybaveny speciálními senzory určenými jak ke kontrole, tak k zajištění správné činnosti mrazničky regulací
teploty.
Právě u vyšších tříd probíhá kontrola teploty elektronicky. Kontrolky na panelech pak informují uživatele o
momentální vnitřní teplotě mrazničky, stupni mrazení
přístroje. Mrazáky mohou být také vybaveny světelným a akustickým alarmem, jenž upozorní na zvýšení
teplot nad danou mez.

Není nad drcený led
Právě v létě asi nejvíc oceníme ledovou tříšť, která
osvěžuje většinu drinků. Jak drtič funguje? Podle toho,
který druh zvolíte. Do elektrického přístroje nasypeme
z mrazáku vyrobené klasické kostky ledu, spustíme ho
a za několik sekund se průhledná nádobka drtiče plní
najemno nasekanou tříští. Pokud si koupíte přístroj
manuální, záleží už jen na vašich schopnostech. Kvalitnější modely elektrických drtičů mají navíc nastavitelnou možnost velikosti nadrcené hmoty, což je velmi
praktické. Někdy nechceme, aby byly kousky tak malé,
že se hned rozpouští, jindy je to naopak žádoucí.
Některé typy drtičů mají i chladící funkci. Spolehlivý
elektrický drtič ledu koupíte za cenu lehce přesahující
tisícovku. Při nákupu je třeba zvažovat, kolik máte pro
drtič prostoru, a jak často jej budete používat. Pokud
častěji, nebo na větší objemy ledu, je vhodné poohlédnout se po kvalitnějších a masivnějších modelech.
Ideálním materiálem je nerez ocel. Pozornost je třeba
věnovat také kvalitě použitých nožů, přece jen k efektivnímu nasekání ledu je třeba značné síly a odolnosti
materiálu. Přístroje se od sebe liší i rychlostí, s jakou
jsou schopné led připravit. Na trhu je široký výběr
různých velikostí, materiálů i designových provedení
drtičů – určitě se vyberete.

Domácí zmrzlina
ručuje ukládání čerstvých potravin do horních polic.
Skříňové mrazničky jsou subtilnější (objem cca 50 - 270
l), na rozdíl od pultových (i více než 500 l). Ty ocení
zejména ti, kdo pravidelně zamrazují větší množství
potravin - velké nákupy, ovoce a zeleninu z vlastní zahrady, větší kusy masa, doma uvařené „hotovky“ atd.
Oproti zásuvkovým mrazákům však uskladnění potravin není tak přehledné. Naklánění se nad otevřeným
pultíkem a hledání kýžené potraviny je nejen nepříjemné, ale i neekonomické. Tuto nevýhodu se výrobci
pokoušejí odstranit tím, že vybavují pultové mrazničky
praktickými odkládacími koši.

V posledních letech se výroba zmrzlin z vlastních surovin stala hitem. Samozřejmě díky výrobníkům, které se
zabydlují v našich kuchyních. Jaké druhy jsou na trhu?
Asi nejrozšířenější je u nás zmrzlinovač bez chladicí
jednotky, závislý na mrazáku. Jeho hlavní součástí
je dvojstěnná nádoba s chladicím médiem, která do
sebe v mrazáku naakumuluje potřebný chlad. Teprve
pak v ní lze zmrzlinu připravit. Cena těchto strojků
začíná už pod tisícem korun. Zmrzlina se dá vyrobit
také s kuchyňským robotem, lze-li k němu dokoupit
jako příslušenství chladicí misku. Ta se také dává do
mrazáku, ideálně na 24 hodin. Vzhledem k tomu, že
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výška nádoby se pohybuje od 12 do 19 centimetrů
a průměr od 18 do 24 centimetrů, doporučujeme si
nejprve změřit, jestli se do vašeho mrazáku vůbec
vejde. Pořizovací cena chladicí misky pro kuchyňské
roboty začíná zhruba na 1800 korunách a k tomu je
ještě třeba připočítat cenu samotného robotu. Naproti
tomu dražší zmrzlinovače s vlastní chladicí jednotkou nepotřebují pro přípravu zmrzliny už žádný další
přístroj, vše zvládnou sami. Umíchání zmrzliny v nich
však trvá zhruba dvakrát déle a ze srovnání spotřeby
elektrické energie vycházejí hůř. Zmrzlinovače bez
chladicí jednotky mají totiž při výrobě zmrzliny natolik
nízkou spotřebu, že pracují téměř zadarmo. Oba typy
zmrzlinovačů umí udělat dobrou zmrzlinu, ale z jejich
vzájemného srovnání vycházejí lépe ty s vlastní chladicí jednotkou. Zmrzlina, sorbet nebo zmražený jogurt
byly až na drobné výjimky vysoce kvalitní.

Moderní vinotéky
Vzhledem k tomu, že ne každý milovník dobrého
vína je majitelem vlastního vinného sklepa, stávají se
novým trendem takzvané domácí vinotéky. V dnešním
pojetí znamená vinotéka klimatizovanou či temperovanou chladicí skříň pro uložení vína. Stejné zařízení
můžeme najít také pod označením chladnička na
víno. Jak chladničky na víno, tak i vinotéky mohou být
vestavné nebo volně stojící. Vestavné nebo závěsné
vinotéky zřejmě najdou uplatnění především v domácnostech, kde je lze úžasným způsobem integrovat do
kuchyňské linky, s volně stojícími vinotékami se setkáme spíše v menších či větších gastronomických pro-
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vozech, nicméně v prostorné kuchyni udělají velkou
parádu. Díky proskleným dveřím chladicí skříně do ní
vidíte, takže ještě předtím, než víno okusíte, můžete
se kochat pohledem na dovedně vyskládané lahvinky
na roštech. Lednice na víno je zkrátka nejen praktickým přístrojem, ale i designovým doplňkem kuchyně.

Přenosné chladicí boxy
Nechce se vám ze zahrady odbíhat kuchyně, abyste
si donesli chlazený drink? Pak si můžete pořídit termoelektrický chladicí box, který potřebuje elektrické
připojení a můžete si ho postavit, kam chcete. Nebo
ho použít pro cestu autem s připojením do 12V autozapalovače a na 230V. Boxy mohou být vybaveny
dokonce 4 režimy - „vypnuto“ bez nutnosti odpojit
šňůru od zdroje, pro snížení hluku „noc“, šetrný A++
k životnímu prostředí a stále efektivní „eco“ a „max“
pro maximální výkon. Chladicí box mívá antimikrobiální ochranu z přísady, která je roztavena do plastu
předtím, než je formována do vložky. Luxusnější boxy
jsou opatřeny v dolní části kolečky a v horní praktickým teleskopickým madlem. Pokud nemáte možnost napojení na elektřinu nebo si chcete přenosnou
chladničku vzít sebou na výlet, je pro vás ideální box
s tuhým chladicím vnitřním pláštěm, který nenechá obsah vychladnout do 24 hodin. Nejlevnější variantou je
dobře známá chladicí taška s namrazenými vložkami,
které obsah udrží studený cca 12 hodin.
Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com

Bez aromat a barviv

Jogurty Kristian jsou novinkou na trhu s mléčnými výrobky.
Mají přirozenou, nezaměnitelnou chuť, která je dána jejich výjimečným složením. Vysoký podíl ovoce
a jeho pečlivý výběr umožnil vyvinout recepturu bez barviv a bez jakýchkoli aromat.
Jogurty obsahují jedinečnou kombinaci pěti živých kultur, z nichž některé druhy přežívají nepříznivé podmínky
v trávicím traktu, prochází až do střev a mohou je osidlovat.
V každém gramu se nachází nejméně deset milionů živých kulturních bakterií. Jogurty jsou vyráběny ve čtyřech příchutích
- jahoda, malina, broskev-marakuja a vanilka. Ovocné varianty vynikají plnou, typickou, ovocnou, svěží chutí.
U vanilky byl k ochucení použit pouze pravý rozemletý lusk Bourbonské vanilky.
Výrobky mají nižší obsah tuku, přitom jsou však plné a jemné. Jogurty byly
koncipovány v moderním duchu, jsou lehké, přirozené, vyvážené, plné ovoce.
Potěší jak naše smysly, tak i naše zažívání.

Více přírody se již do jogurtu nevejde
www.olma.cz

SUPERMODERNÍ SPOTŘEBIČE

NOVÉ DOBY
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Naše babičky, ale vlastně i maminky si
o nich mohly jen zdát. O spotřebičích,
které by jim skutečně usnadňovaly život. Mám v živé paměti babiččinu ždímačku, která byla tak obrovská, na
pohled ošklivá a vydávala tak hlasité a děsivé zvuky, při kterých se ještě
k tomu hýbala, že jsem se jí jako malá
bála. Když ždímala, což byl proces hlasitostí připomínající start letounu MIG
21, tak by mě do babiččiny koupelny nikdo nedostal.

INZERCE
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A kdybyste viděli to úsilí, které má babička musela
vydat, aby ji otevřela. Kdyby prádlo bylo alespoň vyždímané, ona z něj ale i po skončení zmíněného procesu
kapala voda! A ta voda, která se přeci jen z prádla
vyždímala, se z té ždímačky musela vylít. Manuálně! Babička musela ten stokolivý stroj naklonit a čekat, až se
z něj voda vylije. To byla čirá hrůza. Jako malá jsem se
té ždímačky bála, i když nebyla zapnutá! To dnes to je
o poznání jiné. Hlavně ty spotřebiče jsou o poznání jiné.

Tiché a designově tak poutavé, že je byste je chtěli mít
doma, i kdyby to byly jen pakety. A co všechno dokáží!
A jaké vůbec mohou být. Dnes vám spotřebič připraví
vynikající kávu, vejce, koblihy, oloupe pomeranč a vymačká z něj šťávu. Až si říkám, aby těm hospodyňkám
(či hospodářům) nezačaly atrofovat svaly. Vždyť už
vlastně nemusejí vykonávat téměř žádnou činnost.

Spotřebiče v domácnosti
Takže co všechno můžeme v domácnosti mít? Vezměme
si jen třeba takový vzduch. Vyčistí se v čističce, v zimě
ohřeje v přímotopu (ty dnešní už nejsou takovými žrouty energie) a v létě ho ochladí klimatizace. Nadměrně
suché prostory pak zvlhčí zvlhčovač a naopak nadměrně
vlhké prostory vysuší vysoušeč. Plísně, viry ani bakterie si
pak ani neškrtnou, což uvítají především alergici. A my
ostatní se můžeme těšit z těch ostatních. Většina z nich
samozřejmě patří do kuchyně. A jsou tak sofistikovaná,
až nám zůstává rozum stát. Tak třeba taková ultramoderní lednička. S luxusními dvama mrazáky, téměř metr
širokými zásobníky, polohovatelnými poličkami, s funkcemi jako je BioFresh, které nám v ovoci a zelenině
uchovává maximum všech vitamínů, samozřejmostí je
LED osvětlení, výrobník ledu, No Frost technologie atd.
Takovýto stroj pak je chloubou každé kuchyně. Velmi
populární jsou i obrovské Americké lednice, pokud tedy
disponujete dostatečně velkou kuchyní. Název americká samozřejmě pramení z té velikosti – Američané
mají totiž všechno rádi veliké, domy, auta a do velkého
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domu přeci patří velká kuchyně a do té velká lednice.
Pro početnější domácnosti to každopádně je skvělé
řešení. Nakoupíte si jednou týdně a všechno se vám
do ní vejde. A zůstane to celý ten další týden čerstvé.
Ale buďme konkrétní: moderní americké ledničky tedy
disponují velkým objemem, nápojovým automatem, výrobníkem ledu a dalšími funkcemi. Například mají velmi
sofistikované úložné prostory s několika otvíracími
dvířky. Za energetickou účinností, vysokou trvanlivostí
a udržením optimální čerstvosti potravin pak stojí tzv.
lineární invertorový kompresor, kterými jsou nejenom
americké ledničky vybaveny. Zkrátka mít americkou
ledničku znamená ne jít s dobou, ale přímo s ní klusat.
A co další spotřebiče? Do každé kuchyně patří mikrovlnka a trouba. Ale proč zabírat místo dvěma spotřebiči,
když je můžeme mít v jednom? Sáhněte po multifunkční troubě a prostor na jeden spotřebič ušetříte.
Pak se v kuchyni zřejmě neobejdete bez varné desky,
ať již plynové, sklokeramické či indukční. Každá z nich
má své výhody a nevýhody. Nejlépe teplotu regulujete na plynu, ale zase to čištění, které na té indukční či
sklokeramické jde jako po másle. Na téma kuchyňské
spotřebiče jsme se více rozepsali ve článku o kuchyních,
takže se nebudeme opakovat. Nad varnou desku pak
každopádně patří digestoř: komínová, ostrůvková nebo
luxusní designová lustrová. To, co uvaříme, následně
sníme a následuje mytí nádobí. To můžeme umýt buď
ručně v dřezu, nebo použít myčku. Opět máme na výběr mezi myčkami s panelem, plně integrovanými nebo
kompaktními. Nejlepší myčky na nádobí mají moderní
design a inovativní nápady. Mají výškově nastavitelné postranní díly a sklopné stojánky. Moderní myčka
i sama myslí. Inovativní automatické programy dokáží
automaticky určit teplotu, dobu čištění a objem vody.
Myčky navíc existují v několika velikostech, takže určitě
najdete takovou, která se vejde i do vaší kuchyně. Ty
nejmenší jsou široké jen 45 cm, menších rozměrů jsou
i myčky kompaktní, pro několikačlennou domácnost
doporučujeme ale modely o šířce 60 cm.
Z dalších spotřebičů do každé domácnosti samozřejmě
patří pračka a sušička, o kterých jsme ale také psali v jiném článku tohoto čísla, takže se nebudeme opakovat
a jdeme dál...

Drobné spotřebiče
Můžeme se totiž věnovat spotřebičům drobným. Člověk
si ani neuvědomuje, jaké všechny činnosti za ně mohou
právě tyto drobné spotřebiče vykonat. Ale když jako
já studuje nabídku trhu, začne přímo žasnout. Například jsem netušila, že si doma můžeme vyrobit třeba
gumové medvídky. Tytam jsou zkrátka doby, kdy jsme
si pod pojmem drobný elektrický spotřebovač představovali jen rychlovarnou konvici, i když i o té se našim
babičkám mohlo jen zdát. Dnešní nabídka drobných
elektrospotřebičů pokrývá snad všechno: Jenom třeba
příprava chleba: těsto připravíme v robotu a upečeme
v pekárně, která mnohdy připraví i to těsto. To samé
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s masem – umeleme ho v elektrickém mlýnku na maso
a upečeme v troubě nebo třeba v multifunkčním hrnci.
Nebo taková káva! Zrnka si umeleme v elektrickém
kávomlýnku a uvaříme v kávovaru. Ale ty možnosti!
Kávovar můžeme mít plně automatický – to jsou ty
nejdražší, ale zase vám připraví kávu, capuccino či latté
jako v kavárně a to téměř bez námahy. Přístroj vlastně
udělá všechno za vás. Jednoduché na obsluhu jsou i kávovary na kapsle, do kterých jen vložíte kapsli a o zbytek se připraví kávovar. Jen jeden šálek kávy kvůli ceně
kapslí vyjde o něco dráž. Tím ale nabídka kávovarů
nekončí. Můžete mít i kávovar na překapávanou kávu
nebo kávovar pákový. Ten už patří mezi profesionální
přístroje na přípravu kávy a na rozdíl od automatických
či kapslových kávovarů zde záleží na schopnostech
toho, kdo kávovar obsluhuje. Není totiž káva jako káva
a je mnoho faktorů, které mají na výslednou chuť kávy
vliv. Roli zde hraje nejenom množství a kvalita kávy, ale
i teplota vody a doba, po kterou voda protéká kávou
či to, jak kávu v sítku napěchujete. Takovéto kávovary
zkrátka najdete v kavárnách a k jejich obsluze je na místě absolvovat baristický kurs. Alternativou, která vám
také připraví dobrou kávu, pak jsou moka konvičky,
french pressy a překapávače. K tomu si můžeme pořídit
i elektrický mlýnek na kávu či pěnič mléka. Jo a pro
milovníky řeckého frappé máme doporučení na frappovač! Pro milovníky kávy naprosto dokonalé! Dalšími populárními spotřebiči jsou odšťavňovače, či výrobníky tzv.
smoothies aneb není nad ráno, které začneme zdravým
smoothie nebo čerstvě vymačkanou šťávou. Odšťavňovač pak dělíme na šnekové a odstředivé s tím, že odbor-
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níci pro maximum zachovaných vitamínů doporučují ty
odstředivé, které nabízejí maximální výtěžnost plodů
a především zužitkování i prospěšně dužniny. Celá
jablka, pomeranče i citrony v nich zpracujete mnohem
rychleji. Nabídka trhu ale sahá mnohem dál. Vařič vajec
nám uvaří vejce, čerstvý pepř umele elektrický mlýnek
na pepř, elektrický kráječ ukrojí chleba, na palačinkovači připravíme úžasné francouzské palačinky, citrusovač
nám až do poslední kapky vymačká šťávu, párek v rohlíku zase připraví „hoddogovač“. No a pivaři mohou mít
doma svou vlastní pípu! Potom tu máme různé hrnce:
parní, tlakové, multifunkční, fritézy, mixéry, roboty,
grily, topinkovače, sendvičovače, zavařovací hrnce,
jogurtovače, zmrzlinovače, ale i takové vychytávky jako
je výrobník popcornu nebo již zmíněných gumových
medvídků. Ůžasné, a to jsme zatím jen v kuchyni.
V jiné místnosti si můžeme zařídit takové domácí lázně.
Se saunou, ať již infrasaunou či klasickou finskou. Je
libo masáž? Pořídit si můžete některý z masážních
přístrojů, i když ta ruční je přecijen nejlepší. Příjemná je
i taková domácí lázeň na nohy. Tu naplníte horkou vodou, pustíte bublinky a jen se necháte masírovat. Jednu
takovou mám doma a mohu jen vřele doporučit.
Mohla bych pokračovat dál, ale zase vás nechci zahltit. Zatím si užívejte malých spotřebičů a zkuste třeba
ty gumové medvídky. Docela by mě zajímalo, jestli ty
domácí jsou tvrdé jako od jedné nejmenované známé
světové značky prodávané v Čechách nebo měkké jako
od té samé značky prodávané v zahraničí.
Text: Jana Abelson Tržilová,
foto: Shutterstock.com

Komerční prezentace

STYLOVÉ VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ
Zehnder, přední evropský výrobce designových radiátorů, komfortního větrání s rekuperací tepla a stropních
sálavých panelů představuje hned několik novinek: vysoce účinné a tiché větrací jednotky nové generace
Zehnder ComfoAir Q, přinášející do rodinných domů nejvyšší úroveň komfortu bydlení. Malé decentrální
větrací jednotky, rovněž s rekuperací tepla, vhodné pro menší byty a rekonstrukce. Nové designové radiátory
pro koupelny a obytné prostory.

Dýchejte čerstvý vzduch
16 inovací a několik patentů se skrývá za novou, vysoce
účinnou větrací jednotkou s rekuperací tepla Zehnder
ComfoAir Q. Představuje to nejlepší řešení pro zabezpečení
nepřetržitě čerstvého čistého vzduchu v rodinných domech
s optimální teplotou přiváděného vzduchu a velice tichým
provozem. Díky patentovaným výměníkům tepla s o 25%
větší plochou dosahují až 95% účinnosti rekuperace (zpětného zisku) tepla a tím šetří 20-50% nákladů na vytápění.
Využitím nové technologie ventilátorů mají velice nízkou
spotřebu el. energie, max 850 Kč za rok. Navíc obsluha jednotky je snadnější než kdy jindy a to pomocí intuitivního
displeje, jednoduchého ovladače nebo mobilních zařízení.
Vlajková loď rekuperačních jednotek Zehnder zaujme rovněž svým nejmodernějším designem. Jednotky ComfoAir
Q již nyní splňují budoucí energetické standardy (A+). Podrobné informace získáte na www.comfoairq.com.

Odstranění vlhkosti a plísní!
V menších bytech s plochou do 65m2 nebo rekonstruovaných domech zabezpečí nepřetržitou výměnu vzduchu s rekuperací tepla decentrální větrací jednotky Zehnder,
které se vyrábí ve dvou velikostech. Dokáží účinně provětrat jednotlivé místnosti,
nabídnout plnohodnotný spánek v trvale vyvětrané ložnici stejně jako vyřešit problémy se zvýšenou vlhkostí a plísněmi. Snadno se instalují přímo na obvodovou zeď,
bez potrubních rozvodů, je zapotřebí pouze 1 otvor ve zdi a el. přívod 230 V. Jsou
účinné a tiché, vybavené jedinečným entalpickým výměníkem, příjemně zvlhčující
vzduch v zimě, zabraňující vzniku kondenzátu a znečištění fasády. Mají spotřebu
el. energie max. 300 Kč/rok. Lze na ně využít dotací „Nová zelená úsporám“.Prostě
malý prostorový zázrak!

Decentrální jednotka Zehnder ComfoAir 70 s výkonem 65 m3/h je vhodná pro byty až do plochy 65 m2. Je velice
tichá (23 db(A) při 25 m3/h), nabízí rekuperaci až 89% tepla a 71% vlhkosti. Instalace vyžaduje ø otvoru ve zdi
280 mm a tl.zdi 28 – 60 cm. Umožnuje propojení druhé místnosti, např. ji lze instalovat v kuchyni, kde nasává
znečištěný vzduch, s vývodem čerstvého vzduchu v obývacím pokoji. Mikroventilací bez průvanu se provětrají
obě místnosti. MOC jen 37.340 Kč vč DPH
O něco menší decentrální rekuperační jednotka Zehnder ComfoSpot
50 má rozměr krytu 38x38x5 cm, vzduchový výkon max 55 m3/h. Je
vhodná pro byt do 45 m2, má tichý chod 25 db(A) při 30 m3/h, rekuperaci až 82% tepla a 78% vlhkosti. Instaluje se do otvoru ve zdi o ø
340 mm a tl. 35 – 60 cm. MOC jen 26.590 Kč vč DPH

Komerční prezentace

Minimalistický design

Úžasné a praktické asymetrické

koupelnové radiátory

Nové koupelnové radiátory Zehnder Kleo přesvědčují svou jemnou štíhlou konstrukcí a vysokými tepelnými výkony pro rychlé usušení ručníků
a vyhřátí koupelny. Jsou v kombinaci s 1 nebo více
držáky na ručník vhodné nejen do Vaší koupelny, ale rovněž do moderní kuchyně, bez držáku
do chodby, předsíně nebo jiných bytových prostor. Pro instalaci pod oknem nebo v podkroví lze
použít vodorovné provedení, které lze doplnit
el.topnou tyčí pro kombinované vytápění. Jsou
vyrábeny v chromovaném provedení a téměř 50
barevných odstínech.

Radiátory Zehnder Yucca Asym, vyrobené z jemných
kulatých trubek, představují bestseller mezi designovými koupelnovými radiátory. Nejenže Vám koupelnu
příjemně vyhřejí, ale umožňují obzvláště snadné nasunutí ručníků, podle instalace z levé nebo z pravé strany. Jsou oblíbené zejména v chromovaném provedení.
Dále jsou nabízeny v téměř 50 brilantních barevných
odstínech, pro teplovodní, kombinované nebo čistě
elektrické vytápění, na stěnu nebo pro rozdělení prostoru.

Klasický i moderní styl
Elegantní klasické článkové radiátory Zehnder Charleston jsou vysoce
variabilní z hlediska rozměrů a připojení. Vyrábí se ve výšce 190 až 3000
mm a v libovolné délce s hloubkou 62 až 210 mm pro dosažení potřebného tepelného výkonu. Například těleso o výšce 60 cm a délce 100
cm může mít tepelný výkon 997 až 2574 Watt. To je obrovská výhoda
zejména při rekonstrukcích. Umožňuje Vám použít tepelné čerpadlo
nebo kondenzační kotel a přitom zachovat stejnou výšku a šířku původních radiátorů! Nemusíte tak přistupovat k rozsáhlé rekonstrukci. Navíc velkou část topné energie odevzdávají do prostoru v podobě
příjemného sálavého tepla. Díky laserovému svařování mají dokonale
hladký povrch. Jso vyráběny v klasickém bílém provedením, 50 barevných odstínech vč. Atraktivního průhledného laku Technoline.
Přesvědčete se sami na stánku Zehnder na veletrzích SHK Brno, hala V,
28.-29.4., FOR ARCH, Praha - Letňany, hala 7, 19.-23.9.2017 nebo v celoročně otevřeném výstavním a školicím centru Husky & Zehnder Akademii na Vídeňské ul. 573 ve Vestci u Prahy.
Zehnder Group Czech Republic s.r.o.
Pionýrů 641 · 391 02 Sezimovo Ústí II · Česká Republika
T +420 383 136 222 · M +420 731 414 443 · info@zehnder.cz
www.zehnder.cz

OBÝVACÍ

POKOJ
Obývací pokoj si nezařizujeme na jednu
nebo dvě sezóny. Proto nekoukáme jen
na to, co je módní, ale i na to, co je účelné
a pohodlné, což jsou hlavní ukazatele, jimiž
se při zařizování obýváku řídíme. Přesto
určitě není od věci vidět, co nabízejí současné
módní trendy…
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Eklekticizmus v nábytkářství

Retro? Především barva a lesk

Říká se, že všechno už tu jednou bylo a možné jsou jen
návraty a nejrůznější variace. „Výpůjčky“ z minulého
se netýkají pouze výtvarného a užitého umění, hudby
a literatury, ale i návrhářství nábytku. Výrobci, které
nedávno proslavily ostré úhly, chladné barvy a hi-tech
materiály, již několik let s pokorou hledají inspiraci
u svých slavnějších předchůdců. Svědčí o tom „novinky“,
nápadně připomínající nábytek našich babiček, jako
je kupř. styl Provence vyznačující se uměle vytvořenou
omšelou texturou a povrchovou úpravou à la udělej si
sám. Nicméně návrháři a výrobci se inspirují v podstatě
všemi zásadními trendy 20. století s důrazem na poválečnou tvorbu. Funkcionalizmus 50. let přinesl subtilní
kovové a dřevěné konstrukce, šedesátá léta vycházela
z tzv. bruselského stylu, kdy byly oblíbené asymetrické kompozice a výrazné barevné odstíny, na něž v 70.
letech navázala epocha Space Age inspirovaná přistáním prvního člověka na Měsíci. Vyspělejší technologie
umožnily práci s novými materiály a výsledkem byly
divoké organické tvary, výstřední grafické vzory a struktury a křiklavé barevné kombinace.
Z toho všeho dnešní návrháři čerpají, takže výsledkem
může být třeba křeslo s dýhovanou konstrukcí připomínající 50. léta, které však hýří barvami módními
o dvacet let později. Nebo na pohled obyčejná dřevěná komoda, jež se chlubí osmi nožkami různých tvarů
typických pro postmodernizmus 80. let. Symbiózu může
tvořit i koberec s tradičními norskými vzory, na němž
stojí minimalistický úložný nábytek z let devadesátých.

Pro interiérový design jsou stále vděčnou a nevyčerpatelnou inspirací zejména šedesátá léta minulého
století. Oblé tvary, avantgardní design, plasty a kov
v kombinaci se sytými, tzv. brilantními (psychedelickými) barvami vnesly do této krátké éry zvláštní náboj
a nebývalou dynamiku. Květinové vzory symbolizují
svobodu, návrat k přírodě a romantiku a v jemném
provedení vypadají elegantně na kobercích, závěsech
i povlečení dekorativních polštářů na sedací soupravě.
Například efektní je oranžovo růžový květinový vzor
polštářků pohozených na šedé pohovce.
Moderní obývací pokoj se vyznačuje jednoduchostí,
čistými liniemi, lakovaným nábytkem; lesklá povrchová
úprava, která byla ještě relativně nedávno tabu, dodává interiéru punc jisté vznešenosti, elegance a čistoty.
Vhodnými doplňky jsou barvené sklo, kámen, kov či
plast. Lesklé prvky nejlépe vyniknou ve velkorysém,
otevřeném prostoru, což nebývá problém v rodinných
domech, avšak s panelákovými byty je to horší. Lesklý
nábytek je také náročnější na údržbu.
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Etno styl nebo třeba minimalizmus?
Nejen zanícení cestovatelé mají své obýváky zařízené ve
stále oblíbeném etno stylu. Tmavé odstíny exotických
dřevin zdobí decentní vzory a zaoblené rohy. Velmi oblíbeným materiálem je ratan a bambus. Ručně vyráběné
textilní doplňky a dekorativní předměty z cest dobře korespondují se zemitými barvami, jako je okrová, zelená,
rudá, hnědá. Nic nezkazíte ani černou a neutrální bílou.
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Zejména mladší lidé vyznávají orientální minimalizmus, který čerpá inspiraci z historických epoch Číny
a Japonska. Tomuto stylu dominují matrace položené
na podlaze, nízký nábytek, černé a rudé barevné tóny.
Celkový styl obývacího pokoje dotvoří vysoké kované
svícny, několik vhodně umístěných orientálních sošek
a nástěnné dekorace. Zařízení bývá co nejjednodušší,
ale vysoce funkční, což platí i pro moderní minimalizmus, který vychází ze stylu městských bytů. Pro tento
styl jsou charakteristické neutrální, chladné barevné
tóny a jednoduché až strohé tvary bez zdobných prvků. Moderní minimalizmus šetří barvami a nábytkem,
nicméně hýří hi-tech technologiemi v podobě audio
systémů, domácích kin a automatického ovládání
oken, žaluzií, záclon, posuvných stěn či krbu. Vše je
dokonale skryto ve vyklápěcích a výsuvných systémech
obývacích stěn, takže čisté nábytkové linie nejsou
ničím narušeny.

Sedací souprava je základ..
Sedací souprava patří ve většině domácnostní k nejvyužívanějším kusům nábytku. Bývá dominantním
prvkem obývacího pokoje a točí se kolem ní domácí
a společenský život rodiny.
Její výběr není právě jednoduchý, protože je třeba vzít
v potaz hned několik faktorů. Sedačka je první kus nábytku, který nám padne do oka při vstupu do obýváku, měla by být tedy pěkná a reprezentativní. Zároveň
ale dostatečně prostorná a samozřejmě pohodlná, neboť v jejím náručí strávíme hodně času. A v neposlední
řadě by měla ladit se zbytkem interiéru, aby nedošlo
k nežádoucí disharmonii. Jak na to?
Pokud jde o barvy, divoké vzory devadesátých let vystřídaly jednobarevnost a střídmost. Na špici se dlouhodobě mezi návrháři drží bílá a světle béžová. Tyto
barvy jsou jistě velmi elegantní, nicméně udržet je za
běžného provozu čisté bývá problém. Kompromisem
jsou tlumené přírodní odstíny neboli barvy podzimu.
Už několik let je v kurzu také modrá a fialová. Při výběru barev platí obecné pravidlo: Velká a světlá místnost snese tmavou a výraznou barvu, malému obýváku
sluší sedačka světlá. Pokud si nechcete odpustit vzory,
volte spíše méně nápadné a v tlumených barvách.
Pokud má sedačka oddělovat obývací, čili odpočinkovou část od kuchyně v prostorné místnosti, můžete si
dovolit velkou, bytelnou, ve tvaru písmene L. V případě, že máte obývák jako dlaň, vsaďte na menší a subtilnější sedačku. A pozor, nikdy sedačku nestavte tak,
abyste seděli zády ke dveřím, což je rada, která čerpá
z obecné psychologie. Takto orientované sezení prý
vzbuzuje v člověku neklid a u zvláště citlivých jedinců
dokonce pocit ohrožení.
Velkým hitem posledních let jsou soupravy se sedem
umístěným nízko od podlahy. Vypadají sexy, moderně,
pohodlně, ale než se pro takovou sedačku rozhodnete, položte si otázku, jak se vám z ní bude vstávat
za pět, natož za deset let. A pokud s vámi žije někdo
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starší, berte na něj prosím ohledy už teď…
Trendem jsou také odkládací plochy zabudované přímo do sedačky. V její boční části tak může být umístěna třeba knihovnička nebo menší odkládací prostor
pro ovladače, brýle a nejrůznější drobnosti.
Co se týká zvoleného materiálu, evergreenem je kůže.
Jde sice o dražší materiál, ale výborný vzhled neztratí
kůže ani po letech. Naopak, patina jí jen prospívá.
Zvolit můžete tradiční sedací soupravu v kombinaci
masivní dřevo a luxusní kůže, ale moderní je v posledních letech variace nerezových rámů a barevné kůže,
která působí odlehčeně a velmi elegantně. Oblíbené
jsou rudé, bílé a černé potahy. I tady však platí, že
střídmostí v barvách i tvarech nic nezkazíte.
Kožešina sloužila už pravěkým lidem a patří k módním
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trendům i dnes. V jejím případě je ale střídmost, míra
a dobrý vkus podmínkou, nechceme-li mít z obýváku
ukázku bezuzdného kýče. Přitom neexistují žádná
striktní pravidla, kam se kožešina hodí. Rozumí si se
dřevem, sklem i kovem, cihlou i keramikou a můžete
si zvolit různý druh srsti. Jako atraktivní dekorativní
akcent se kožešina hodí do minimalistických, klasických i romantických interiérů. Kožešiny nás ochrání
před chladem studených stěn a podlah, poslouží jako
přehoz přes lůžko i jako okrasný prvek. Oblíbený je
i sedací nábytek čalouněný kožešinou včetně designovaných ikon, jako kupř. křesla slavného architekta
Le Corbusiera. Co se týče kvality, přes technologický
pokrok v napodobování kožešiny vítězí pravý, jasně
rozpoznatelný materiál.

Je také dokázáno, že zvířecí kožešiny mají blahodárné
účinky na naše zdraví. Ovčí rouno potlačuje negativní
působení geopatogenních zón, je prevencí proti proleženinám a je známé svými pozitivními účinky při revmatických potížích, nezánětlivém onemocnění kloubů,
svalů a šlach. Léčivá síla pravých kožešin se využívá při
výrobě různých druhů zdravotních doplňků, ledvinových pásů, bandáží a chráničů na klouby.

Obývací stěny už nejsou trendy
Současnost klade důraz na praktičnost, vzdušnost, iluzi
lehkosti. Masivním nábytkovým stěnám odzvonilo (ty se
možná vrátí v eklektické vlně za třicet let). Zelenou má
dnes odlehčený a funkční nábytek harmonizující interiér.
Hlavním znakem minulosti byla mohutná kompaktní
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hmota nábytku zabírající delší stěnu obývacího pokoje. Dnešní obývací sestavu tvoří solitérní skříňky
montované přímo na zeď. Těžištěm se stává prostor
pro umístění televize s velkou úhlopříčkou, který by
neměl být rušen výraznými dekory. Dominantou celé
obývací stěny je spodní skříň geometrických tvarů
s mnoha úložnými prostory. Módním trendem je pak
obývací stěna vybavená závěsnými skříněmi s prosklenými dvířky, opatřená skleněnými policemi a efektním
LED osvětlením bílé barvy.
Nové trendy jsou jistě lákavé, ale pokud zůstaneme
v naší realitě, je na místě otázka: jakou nábytkovou
stěnu zvolit pro tuzemské panelákové obýváky? Odpověď: vzdušnou odlehčenou a pokud možno sestávající z jednotlivých modulů. Pokud jste nájemníkem
či vlastníkem velkého bytu s prostorným obývacím
pokojem, doporučujeme moderní kompaktní obývací
stěnu vybavenou trendy vychytávkami. Možná ovšem
váháte, jaký materiál zvolit.
Jestliže dáváte přednost tradičnímu dřevu, počítejte
s větším vydáním. Nábytek stylový, rustikální, z masivu
patří vzhledem k ceně přírodního materiálu a časové náročnosti výroby k nejdražším. Obývací stěny ze
dřeva by měly mít aspoň trochu nadčasový vzhled, aby
nevyšly za dva tři roky z módy a vydržely vám dlouho
„in“. Levnější variantu představuje dýha, foliované
MDF desky nebo lamino. Moderní je kombinace těchto
materiálů s kovy (např. eloxovaný hliník), nábytek potom působí odlehčeně. Pokud objednáváte nábytek do
zařízeného pokoje, výběr barevného dekoru obývací
stěny by měl být podřízen barvě podlahy, zdí a byto-
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vých doplňků. Bytoví architekti doporučují pořídit si
k tmavé podlaze světlou stěnu a naopak. Barva zdí by
měla nechat vyniknout dekor obývací stěny, aby opticky nezapadla do zdi. Bylo by dobré také zvážit, co
všechno se má do obývací stěny vejít. Moderní vzdušné
stěny jsou sice krásné, ale také minimalistické, složené
z několika kousků nábytku.
Na závěr si připomeňme nábytek, který se vyrábí nepřetržitě již více než padesát let a je pro svou nadčasovost, eleganci, funkčnost a kvalitu stále žádaný. Ano,
myslím tím skandinávský styl, pro který je charakteristická inspirace přírodou a rafinovaná jednoduchost.
Typická světlá barevnost splňuje estetická kritéria
a rozjasňuje interiéry v severských zemích, skoupých
na denní světlo. Doplňkové barvy jako modrá a zelená
opět odkazují na inspiraci přírodou. Skandinávský nábytek má však ještě jednu velkou devízu. Již od svého
vzniku v 50. a 60. letech minulého století bořil mýty
o tom, že krásné a funkční vybavení bytů si mohou dovolit pouze nejbohatší domácnosti. Dokázal, že stylový
nábytek pro každodenní používání může být cenově
dostupný pro každého. Ve stejném duchu a tradici se
skandinávský nábytek vyrábí i dnes.

Nebojte se barev, ale…
Zatímco pro výmalbu ložnice, dětského pokoje či koupelny existují doporučení, jakou barvu zvolit, pro obývací pokoj se musíme obejít bez rad odborníků. Není
jednotného názoru, takže můžeme experimentovat,
fantazii se meze nekladou. Ovšem je dobré přece jen
dodržovat jisté zásady, abychom si z obýváku nevytvo-

řili muzeum, panoptikum či nervy drásající pestrobarevnou fantasmagorii.
Kombinací barev totiž můžeme navodit různou atmosféru - od příjemné a uklidňující až po nepříjemnou,
neurotickou nebo dokonce depresívní. Při výběru
barevnosti obývacího pokoje se necháme inspirovat stávajícími barvami našeho bytu, které máme vyzkoušené,
na něž jsme si už zvykli a o nichž víme, že odpovídají
našemu naturelu i stylu a charakteru bytu.
V zásadě platí, že teplé barvy a jejich světlé odstíny působí vesele, lehce, povzbudivě. Místnost opticky rozšiřují a oživují. Teplé barvy v tmavých odstínech uklidňují.
Studené barvy ve světlých odstínech jsou psychicky
pasívní, navozují pocit svěžesti a čistoty, ale opticky
ustupují do pozadí a rozšiřují prostor. Studené barvy
v tmavých odstínech působí přísně a noblesně a opticky prohlubují prostor. Co z toho vyplývá?
Obecné pravidlo říká, že pro stěny obývacího pokoje volíme tlumené odstíny teplejších barev. Barvou,
kterou se nic nezkazíme, je oranžová, samozřejmě
v jemném, tlumeném odstínu. Aplikujeme ji na jednu,
maximálně dvě stěny, nikdy na celý pokoj. Bydlíme-li
ve starším domě, kde jsou vysoké stropy, můžeme si
dovolit výraznější odstíny červené nebo fialové. Hnědé
stěny jsou neobvyklé, ale pro mnoho lidí uklidňující,
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a protože obývák má sloužit především k relaxaci, nic
proti. Neutrální šedá barva může být nudná, nicméně
je to sázka na jistotu, protože se dobře snese s nábytkem a doplňky v různých barvách.
Hodně lidí přísahá na bílou barvu stěn. Kromě pocitu
čistoty a světla nám dovoluje experimentování s barevným nábytkem a dekorativními prvky. Bílá však působí
studeně, proto se doporučuje výmalba tzv. lomenou
bílou, což je kombinace bílé a malého množství světlého okru. Čistě bílé stěny se hodí ke strohému, funkcionalistickému nábytku. Je však třeba sladit barvu
nábytku s barvou podlahy, která na sebe nesmí strhávat pozornost.
Příkladem optimální kombinace barev v obývacím
pokoji je lomená bílá (šampaň) s jemnou levandulovou a světlou olivovou. Toto harmonické spojení se
vrací z doby rokoka a dnes působí velmi moderně.
Tato kombinace se hodí k chromu, sklu a tmavému až
černému dřevu.

Tapetujeme
Alternativou výmalby stěn jsou tapety. I v tomto směru
se toho za třicet let mnoho změnilo, obýváky polepené papírovými pásy s květinovým vzorem jsou minulostí. Dnes jsou k dispozici jiné materiály, odlišné techno-
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logické postupy, dekory i barvy tapet. Navíc se dnes
netapetují všechny stěny pokoje, tapeta představuje
výrazný prvek, oživující interiér. Dekorů a barev je na
trhu skutečně nepřeberné množství, vybere si každý
podle svého vkusu. Módní jsou velké motivy na celou stěnu, na její část či umístěné do niky. Oblíbeným
typem jsou tapety z kvalitních samolepících vinylových
fólií nebo řada samolepek s motivem, jenž se může
opakovat v bytě na více místech. Pokud rádi experimentujete, můžete zkombinovat více tapet se stejným
motivem lišících se barvou či použít více motivů jedné
barvy.
Stále větší oblibu si získávají vliesové tapety. Jsou vyrobeny z vláken viskózy a celulózy, neobsahují skelná
vlákna, jsou stálobarevné, kvalitní a antialergenní.
Trochu dražší, zato efektní, jsou velkoformátové fototapety s kvalitním podkladovým papírem. Speciální
tisk zaručuje jejich stálobarevnost a omyvatelnost.
Fototapety vytvoří v obýváku dokonalou iluzi zahrady
či mořského pobřeží, výběr motivů je opravdu velký.
Pokud chcete něco opravdu efektního, vyberte 3D
fototapety.
Tapety rozhodně nezastaraly, jsou evergreenem, který
přináší nové trendy a nápady. Mezi jejich hlavní výhody
patří snadná instalace, nízké náklady, možnost rychlé

inovace, když vám stará tapeta zevšední, ale také schopnost pohlcovat zvuky a snadná ekologická recyklace.

Osvětlení obývacího pokoje
Je jedním z důležitých prvků, protože hraje praktickou
i dekorativní funkci. Počet, typy a uspořádání svítidel
závisí především na velikosti a vzhledu pokoje. Správné rozmístění světelných bodů opticky zvětší malý
obývací pokoj, zvýrazní určitá místa a naopak ukryje
nežádoucí vady. Malý obývák se bude zdát větší, nasměrujeme-li světlo přímo na strop nebo na jednotlivé
dekorace a doplňky. Díky vestavěným svítidlům se
silným světlem se místnost bude zdát vyšší. Optické
rozšíření pokoje zajistí vertikální osvětlení částí stěn
v podobě sloupů nebo pilířů. Optického rozšíření také
dosáhneme nasměrováním intenzívního světla na
delší stranu pokoje. K tomu jsou ideální bodová nebo
nástěnná svítidla. Vhodným řešením pro úzké obýváky je umístění zdroje světla ve skrytých zákoutích či
nasvícení obrazů a polic. Vliv na naše vnímání prostoru
mají také barvy dominující interiéru. Chceme-li, aby se
místnost zdála větší, vsadíme na světlé barvy a hladké
a lesklé struktury odrážející světlo. Obývák zařízený ve
veselých barvách nepotřebuje příliš intenzívní osvětlení, takže světelné zdroje mohou plnit hlavně deko-
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rativní funkci. Opakem jsou tmavé barvy a dřevěné či
kamenné dekorace, jež pohlcují světlo, což vyžaduje
vysoce intenzívní osvětlení. Teplé světlo obývací pokoj
rozjasní. Studené světlo se hodí do pokojů se strohým,
geometrickým nábytkem, efektu docílíme zabudováním LED světel do prosklené obývací stěny.

Dělící stěny, posuvné příčky, zásuvné
dveře, skleněné stěny
Interiérové dělící stěny a posuvné příčky fungují na
principu skrytých kolejnic zapuštěných do podlahy
i stěn, takže neruší design interiéru. Navíc snadno
a rychle vytvoří nové, přístupné místo, aniž by byl prostor narušen prahy nebo rámy dveří. Dělící příčky v podobě posuvných dveří plní v interiéru jednak funkci
posuvných dveří skříní, jednak posuvných dveří ve stěně. Větší posuvné příčky a dělící stěny dobře poslouží
jako přepážky ve velkých místnostech. Zásuvné dveře
např. oddělí šatnu od ložnice nebo koupelnu od pokoje. Dělící interiérové dveře a příčky se hodí zejména do
vestavěných skříní, obývacích pokojů a obývacích stěn,
kde umožní dočasně rozdělit větší prostory na menší,
dále do šaten, koupelen a chodeb, kde oddělují rušný
koridor od obývacího pokoje. Kromě plných můžeme
zvolit poloprůsvitné dělící dveře nebo prosklené stěny.
Skleněné stěny sice působí subtilně, ale toto sklo je
pevné a odolné. Stěny se vyrábějí z kaleného bezpečnostního skla o tloušťce 10 až 12 mm, které odolá
běžnému nárazu. Jsou průhledné, průsvitné či v čirém
i matném provedení. Mohou být ozdobené různými reliéfy, v nichž se střídá čiré a matné sklo a různé
obrazce. Atraktivní je grafosklo, které má vlisovanou
fólii s abstraktními či textilními motivy nebo fotografií. Není to tapeta na skle, která by bránila světlu,
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obrazové motivy jsou vlisovány přímo do skla a světlo
tak vytváří zajímavé světelné efekty. Používá se na
skleněné stěny nebo jen na skleněné dveře. Grafika
či fotografie zabírá celou plochu, takže ani není znát,
kde je vstupní prostor. Na výběr jsou černobílé motivy,
barevné kreace či celoplošné fotografie.
Skleněné stěny se skládají z fixních a pohyblivých dílů.
Snadno se upevňují k podlaze, upevňovací díly působí
nenápadně. Mohou být otočné nebo posuvné, v nabídce jsou posuvné systémy zakryté nenápadnou lištou
nebo je posuvný mechanizmus součástí designu skleněné stěny. Dvoukřídlé dveře se pohybují samostatně
nebo synchronně. Posunují se do stran nebo přes sebe,
instalují se na zeď nebo do stropu. Kombinace fixních
a posuvných dveří nám vytvoří jednolitou stěnu, při
zasunutí dílů se okamžitě zvětší prostor.

Hitem jsou skryté zárubně
Skryté zárubně představují novátorský způsob instalace dveří: zárubeň je spojená se stěnou a vytváří jeden
celek. Mezi stěnou a tělesem dveří je pouze úzká mezera, při zběžném pohledu neviditelná. Skryté zárubně
ve stěně se překryjí malbou, takže vyniknou samotné
dveře. Variantou je upravení povrchu dveří do stejného barevného odstínu, takže nám vznikne jednolitá
stěna, kterou nic neruší.
Skryté zárubně lze použít na klasické otočné i posuvné
dveře. Otočné dveře jsou z obou stran naprosto stejné,
u posuvných dveří se elegance rovných linií dosáhne
umístěním do stavebního pouzdra. Křídla dveří se
pak zasouvají do stěny. Moderní technologii skrytých
zárubní doplňují 3D panty, které se seřizují ve třech
rovinách.
Foto: Shutterstock.com, www.twin.cz
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VYZRAJTE NA

VEDRO V BYTĚ
Pere vám přes den do bytu slunce a vytváří z něj
prostředí podobné žhavé peci, kde stěží přežívají
kytky a kde se v noci nedá spát? Jednou z možností, jak se zbavit vedra, je zastínění oken.
Zevnitř i zvenku.

INZERCE
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Zastínění zevnitř
Přestože v zahraničí se více uplatňuje externí stínění,
Češi preferují levnější a jednodušší vnitřní snadno ovladatelné prvky, které jsou zároveň i zajímavým doplňkem interiéru. K vnitřním stínicím prvkům patří vnitřní
žaluzie, textilní rolety, plisé, vertikální žaluzie či japonské posuvné stěny.
Horizontální žaluzie jsou určitě nejběžnějším typem
interiérového zastínění místnosti. Lamely jsou zpravidla
vyrobeny z lehkého a velmi odolného hliníku. Materiál
umožňuje prakticky neomezené možnosti úpravy délky
podle individuálních potřeb, často se instalují mezi
okenní skla a jsou spíš doplňkovým stíněním spolu se

tálními průsvitnými a neprůsvitnými pruhy, které se
přes sebe posouvají, na základě vytahování a stahování
regulujete prostupnost světla.
Skládaná látková žaluzie s různou propustností světla je
dokonalý, variabilní, a hlavně funkční doplněk vhodný
jak do bytu, tak i kanceláře či zimní zahrady. Intenzitu
stínění je možné nastavit stažením nebo vytažením
horního či dolního profilu. Tak vytvoříte stínění přesně
v místě, kde ho potřebujete mít.
Moderní interiér se vyznačuje prací se světlem a velkými prosklenými plochami. Aby velká okna neztratila
své kouzlo, doplňte je odpovídající stínicí technikou,
například japonskými stěnami z látek záclonového
typu, které propouští velké množství světla, přitom však
poskytují dostatek soukromí.
Každý typ stínicí techniky má svá specifika – použití, zastínění, ovládání a další. Z tohoto důvodu nelze nalézt
univerzální návod pro všechny typy zastínění. Doporučujeme vycházet z návodu na ovládání a údržbu, který
každý výrobce poskytuje ke konkrétnímu typu stínicí
techniky. Obecně ale platí, že látkové systémy jsou vyráběny z textilií, které lze prát ručně na 30 % a žaluzie lze
mechanicky očistit otřením lamel vlhkým hadříkem.

Protisluneční fólie
Pokud v létě trpíte přehříváním interiéru, jsou tu pro
vás protisluneční fólie. Snadnou instalací fólií na okna
dosáhnete zastínění oken a následného snížení teploty
uvnitř. Tyto fólie na sklo se vyrábějí ve variantě reflexní
a nereflexní, v různých úrovních zatmavení. Optimální
pro stínění okna a ochlazení interiéru jsou protisluneční fólie instalované na vnější stranu oken, díky nimž
maximum tepelné energie zůstane za okny. Vhodnou
volbou fólie dokážete v řadě případů zcela nahradit použití žaluzií, rolet a dokonce často i klimatizace. Pokud
zvolíte instalaci reflexní stínící fólie, zajistíte si i soukromí ztížením průhledu ze strany, kde je větší množství
světla.

Zastínění koupelny
závěsy. Nabídka barev je široká a umožňuje sladění s
interiérem.
Vertikální lamely v interiéru rozhodně nepřehlédnete. Jejich výhodou je všestranné použití, dokonalá
schopnost regulace světla a tlumení hluku. Používají se
prakticky všechny moderní materiály – bavlna, polyester, skelné vlákno, PVC a exkluzivně také dřevěná
tkanina. Výhodou je schopnost zaclonit i opravdu velmi
velké plochy, třeba i lomené, zaoblené, anebo dokonce
šikmé.
Svou renesanci zažívají rolety. Jsou méně náročné na
údržbu než klasické záclony a závěsy, snadno zkrotí
nebezpečné sluneční paprsky a současně ochrání vaše
soukromí před nechtěnými zraky zvenčí. Velká plocha
rolety umožňuje i kreativitu vzorů. Zajímavá je kombinace rolety a žaluzie – díky dvojité látce s horizon-
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V posledních letech se koupelna stala kromě místa, které plní funkci hygienickou, také místem, kde relaxujeme a dobíjíme energii. K zastínění koupelnového okna i
udržení soukromí nám dopomohou stínící prvky – žaluzie, rolety, případně závěsy. V panelákových koupelnách
se to moc často nedaří, ve starších zástavbách se sice
okna v koupelnách vyskytují, nicméně velmi často míří
do tmavých koutů zadních dvorků, nebo jsou natolik
malá, že o denním světle nemůže být řeč. V rodinných
domech a novostavbách však okna v koupelně vedoucí většinou do zahrady nechybí a vy spíše řešíte čím je
zastínit. Předtím, než se pustíte do výběru zastiňovací
techniky, je nutné si nejprve uvědomit, jakou funkci od
ní očekáváte. Zda je pro vás důležité a nutné zastínit
okna kvůli intimitě a ochránit jí před pohledy zvenčí,
nebo vám jde čistě o funkci estetickou, či chcete zmírnit
působení slunečních paprsků.

„Hlavně díky ní se doma cítím v

BEZPEČÍ.“

Interiérové žaluzie
Kvalita | Odolnost | Design | Technologie
w w w.isot ra.c z

Žaluzie nebo závěs?
V koupelnách se velmi dobře vyjímají všechny možné
druhy a typy žaluzií a rolet. Využívají se jak klasické horizontální, které jsou oblíbené díky velmi široké barevné škále lamel i jednoduchému ovládání, tak i klasické
rolety. V koupelnách se skvěle vyjímají ale také římské
rolety, které jsou velmi dekorativní a hlavně variabilní.
Z materiálu vyberte raději takové dekorační látky, které
jsou odolné vůči vlhkosti, v opačném případě byste se
mohli potýkat s nepříjemnou plísní. Velkou pozornost
věnujte výběru potisku a barvě. Vždy by měla ladit s
ostatním vybavením koupelny, obklady či malbou.
Další oblíbenou variantou jsou bambusové žaluzie,
které se hodí především do koupelen, v nichž dominuje dřevo a přírodní materiály. I tyto žaluzie se dnes
dají sehnat v různých barvách, které příjemně doladí
vaší koupelnu. Bambusové žaluzie se hodí i do koupelen, které nemají tak dobrý systém odvětrávání, což
by u žaluzií dřevěných byl problém. Ty sice vypadají ve
stylově zařízených koupelnách velmi efektně, nicméně
nesnášejí vlhkost. Proto se hodí do koupelen, které mají
vyřešené odvětrávání.
Zastínění koupelny mohou řešit také záclony a závěsy.
Vyberete-li si záclony, které jsou velmi jemné, zpravidla
ze stoprocentního polyesteru, pak se nemusíte obávat
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vlhkosti, která v koupelnách panuje, protože tyto záclony velmi rychle vysychají.

Jdeme na to externě
U venkovního stínění dnes dáváme přednost motorickému ovládání, především v případě externích žaluzií,
rolet a markýz. Manipuluje se s nimi příslušným ovladačem nebo iPadem, tabletem, iPhonem či chytrým
telefonem na dálku. Venkovní žaluzie umožňují stínit a
současně větrat. Správným nastavením lamel si místnost
zastíníte před slunečními paprsky a přitom můžete mít
otevřená okna. Tyto prvky také výrazně snižují energetickou náročnost budov.Venkovní rolety v létě zabraňují
přehřívání interiéru, v zimě naopak fungují jako tepelná izolace. Také snižují hlučnost a prašnost a představují nesnadnou překážku pro zloděje a ochranu proti
vloupání.

Zastínění terasy
Ačkoliv to tak na první pohled nevypadá, vybrat vhodné zastínění pro terasu není jednoduchá záležitost. Ve
srovnání se stíněním oken jde o mnohem větší plochu,
která je navíc rovnoběžná se zemí. Z toho vyplývá požadavek na dobře fungující a ovladatelnou konstrukci
stínění, odolný materiál stínicí látky a schopnost poradit

chat slunečník bez dozoru, protože ho silný poryv větru
může převrátit a polámat mu dráty.

Markýzy

si s nápory větru a dešťové vody. Při úvahách o investici
do zastínění terasy zvažte zejména četnost jejího využití. Pokud terasu využíváte jen výjimečně, byla by drahá,
elektronicky ovládaná markýza zbytečnou marnotratností. Naopak sofistikované stínění s pohodlným ovládáním jistě využijete, pokud si hodláte siestu na terase
dopřávat často. Důležitým kritériem při výběru vhodného stínění je účinnost stínění, tedy jak bude zvolený
systém vzhledem ke kryté ploše fungovat. Dopadají-li
paprsky na terasu šikmým směrem, mohou i rozměrné
zastínění minout a celý systém bude neúčinný.

Výhody a nevýhody slunečníků
Pokud požadujete levné, pohotové, efektivní a mobilní stínění terasy či balkonu, sáhněte po slunečníku.
Záleží zde samozřejmě na kvalitě provedení a velikosti
slunečníku. Kvalitní obří slunečník sice nestojí řádově
pár stokorun, ale v porovnání s ostatními složitějšími
stínicími prvky je pořád cenově dostupný. U slunečníků
je kromě kvalitní textilie důležité také ukotvení, aby ho
neodnesl vítr, a spolehlivý sklápěcí mechanismus. Musíte
také počítat s tím, že levnější slunečník běžných rozměrů zastíní jen malou plochu. Dalším problémem je, že
se plocha stínu během dne mění a vy musíte slunečník
posouvat. V případě nepříznivého počasí nelze pone-

Oblíbeným prvkem stínicí techniky jsou markýzy, které
jsou určené pro zastínění velkých terasových prostor
nebo balkonů. Materiály používané pro výrobu markýz
jsou z akrylové impregnované tkaniny vysoké kvality, která je dostupná v široké škále barev. Konstrukce
markýzy bývá obvykle vyrobena z lakovaného hliníku,
a to ve všech systémech. Markýzy mohou být opatřeny
volány ve stejné barvě, jako je potahová látka, a mohou
mít mnoho tvarů. Podle použití je rozdělujeme na
balkonové, terasové nebo korbové. Ovládají se klikou
nebo motorem s dálkovým ovládáním a mohou disponovat větrnou automatikou, která chrání markýzu při
velkém větru.
Pokud o markýze uvažujete, určitě oslovte odborníka,
aby zvážil technické možnosti konkrétního modelu a
provedl jeho bezchybnou instalaci. I sebemenší chyba při instalaci markýzy totiž může mít za následek
problémy při jejím užívání, např. se může zadrhnout
nebo dokonce zaseknout. Místo ukotvení markýzy je
namáháno vahou samotné markýzy, výsunem markýzy
a zejména povětrnostními vlivy. Zkušené firmy zaručují
kvalitní uchycení po celou životnost markýzy. Díky široké nabídce typů a tvarů je možné markýzami zastínit i
nezvyklé architektonické situace. Velká je i variabilita
barev a tvarů, která dává šanci skvěle doplnit exteriér
domu. K záporům markýzy patří, že ji nemůžete použít
jako deštník v případě nepřízně počasí. Běžně používané tkaniny toto použití nedovolují, navíc je markýza při
prudkém dešti příliš namáhaná – proto se obyčejně při
dešti markýzy rolují.
Protože markýza musí odolat výkyvům teplot, slunci,
dešti i větru, je dobré ji chránit automatickým pohonem
s detekcí vnějších vlivů. Ve spojení s větrným senzorem
a sluneční automatikou pak může stínicí prvek fungovat i bez obsluhy. Při oslunění se markýza vysune, při
nepřízni počasí se sama stáhne a tím se ochrání například před silným větrem. Lze kombinovat různé časové
režimy, senzory teploty apod. Není problém ani připojení těchto prvků k centrálnímu řízení domu. U větších
rozměrů stínicích zařízení výrobce instalaci elektrického
ovládání zpravidla přímo předpokládá, a to včetně
ochranných čidel.

Sluneční plachty
Další variantou v sortimentu stínicí techniky jsou sluneční či stínicí plachty, které se uplatní zejména tam, kde je
stíněná plocha tak velká, že nelze použít markýzu. Systém stínicích plachet umožňuje účinnou ochranu před
sluncem i deštěm. Základní zastřešení tvoří plachta ve
tvaru kosočtverce nebo mnohoúhelníku kotvená vždy
v jednotlivých rozích. Mechanického navíjení je dosaženo pomocí úhlopříčně umístěné žerdi a soustavy táhel.
Systém v sobě spojuje jedinečné a individuální možnosti
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zastřešení, přizpůsobené danému objektu a možnostem
ukotvení.
Plachty mohou stínit plochu i atypických tvarů až do
rozměru 65 m2 (v určitých případech i do 120 m2). Jde
o mimořádně kvalitní způsob stínění, navíc s rychlým,
přesným a snadným ovládáním. Podmínkou však je,
aby byly plachty odborně instalované, teprve pak stíní
přesně tak, jak mají. Velkým kladem stínicích plachet je,
že jako jediné ze sortimentu stínicí techniky vás ochrání
před deštěm, což klasická markýza nedokáže. Slušní
prodejci vám také na plachtu poskytnou dlouhou záruční dobu a pomohou vám vybrat nejvhodnější model.
Sluneční paprsky často září z boku - z východu, jihozápadu či západu. Málo známým doplňkem ke stínicí
technice, který řeší boční sluneční paprsky, jsou boční
svislé stěny. Dalším kladem bočních stěn je ochrana
soukromí před zvědavými pohledy sousedů či kolemjdoucích. Boční zástěny jsou jednoduchým, ale účinným
stínicím prvkem, obzvláště vhodným pro letní večery,
kdy je slunce již nízko, ale pořád je ještě aktivní. Z toho
však vyplývá, že boční stěny vás neochrání před „vysokým“ sluncem, proto je nutné je brát spíš jako doplňkový,ale přesto praktický prvek stínění.

Oblíbené pergoly
Tradičním a oblíbeným řešením soukromí a ochrany
před sluncem jsou pergoly. Z estetických důvodů se
pergoly staví ze dřeva, ale můžeme se setkat s kovem či
plastem. Tyto drobné zahradní stavby jsou často připojeny ke stěně domu, mohou to však být i samostatné
objekty, porostlé popínavými rostlinami. Pergola zastřešená průsvitným materiálem vytváří funkční přístřešek
pro posezení s rodinou a přáteli. Většina těchto zahradních staveb se realizuje na míru podle možností daného
prostoru.
Zahradní pergoly jsou velmi variabilní, ať se to týká
tvaru, materiálu či konečného užití. Obvykle si můžete
vybrat z pergol již hotových, respektive z jejich částí,
protože jednotlivé díly si můžete k sobě sestavit podle
svých požadavků. Pergolu můžete opatřit textilními doplňky, závěsy a poduškami, nebo rákosovou či bambusovou rohoží a vytvořit z ní vkusný doplněk zahrady a
domu. Další, avšak dražší možností je nechat si navrhnout pergolu na míru. Při navrhování pergoly se nespoléhejte pouze na dodavatelskou firmu, ale poraďte se
i s architektem, protože necitlivě navržená pergola by
mohla zohyzdit celý dům.

Stínění pro zimní zahradu
Zimní zahrada je snem každého milovníka květin. Ať
je jaro, léto, podzim nebo zima stále jste v kontaktu se
svými oblíbenými rostlinami. Zároveň je to místo, kde
můžete nerušeně relaxovat nebo pracovat, protože je
zde spousta světla. Intenzivní sluneční paprsky a horko
však mohou na rostlinách napáchat velké škody, proto
je potřeba vyřešit vhodné zastínění, aby se jim co nejlépe dařilo. Můžete okna zastínit například markýzou
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světlých barev, která zajistí dostatek světla, ale zároveň
brání přehřívání.
Zimní zahrady mají povětšinou atypické tvary, a tak
můžete zastínění vzájemně kombinovat, abyste dosáhli potřebného efektu. Pro boční zastínění se skvěle
hodí venkovní žaluzie, které nejenom odrážejí sluneční
paprsky, ale zároveň chrání velké prosklené plochy před
povětrnostními vlivy. Venkovní žaluzie mají také funkci
designovou. Pořídíte je v různých barvách i materiálech
a skvěle s nimi dotvoříte vzhled vašeho domu. Chcete-li
zůstat u klasiky, můžete své zimní zahradě pořídit látkové interiérové rolety, jež se vyrábějí nejen v zajímavých
barevných provedeních, ale také v různých materiálech
schopných odrážet teplo. Látkové rolety navíc vypadají
velice romanticky a s jejich pomocí vytvoříte vskutku
útulnou atmosféru. Máte-li stínění zimní zahrady dořešeno, pak již stačí pořídit pohodlné křesílko, ze kterého
si tu nádheru budete moci prohlížet a relaxovat.

Zabraňte přehřívání skla
Vnější stínění zimní zahrady je mnohem účinnější než
interiérové, protože lépe reguluje teplo. Zachytí totiž
sluneční záření ještě dříve, než dopadne na okenní sklo.
Díky tomu nedochází k přehřívání skel a k druhotnému
sálání tepla do místnosti. K zastínění zimní zahrady
z venkovní strany můžeme použít různé rolety, například screenové ze skelného vlákna obaleného povlakem PVC. Díky tomu je screen pevný, omyvatelný, odolný proti vlhkosti, vysoké i nízké teplotě a práchnivění.
Další možností jsou žaluzie horizontální i vertikální
nebo markýzy, které jsou sklopné a výsuvné a dodávají
se v pestré škále vzorů i barev. K dostání jsou i produkty
z přírodních materiálů, například dřevěné lamely.

Zastínění šikmých ploch
Novou kapitolou ve stínicí technice jsou moderní
systémy s dálkovým ovládáním. Například Sky-light
má plynule nastavitelné klouby, díky nimž dokonale
kopíruje tvar lomených prosklených ploch, a tkanina zůstává stále napnutá. Skládá se z hliníkové kazety, stínicí
látky, bočních i vodicích lišt a předního profilu. Pohon
zajišťuje trubkový elektromotor ovládaný dálkovým
ovladačem.
Na principu tzv. římských rolet, řasených pruhů látky, je
založen moderní Vario-system Decomatic, jenž připomíná vzdušný nadýchaný baldachýn. K jeho ovládání
stačí jen stisknout tlačítko. Je funkčně velmi spolehlivý
a ideální pro zastínění zimních zahrad, střešních oken
nebo prosklených stropů a šikmých ploch. Systém se
skládá z podélných vodicích profilů, ovládací jednotky
a samotné stínicí plochy. Tkanina je podpírána soustavou všitých duralových tyček a při shrnování se neroluje,
ale skládá do měkkých záhybů. Menší systémy je možné
ovládat manuálně řetízkem nebo klikou.
Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com

Lightway – křišťálová skleněná kopule
sbírá slunce, nestárne a zůstává čistá.

Lightway – Blue
Performance patent
zabraňuje úniku
tepla v zimě, v létě
se místnost sluncem
nepřehřívá.

Lightway – světelné
potrubí s výkonnými
zrcadly, díky kterým
teče světlo dovnitř.

Lightway - skleněný rozptylovač světla, přivedené světlo
rovnoměrné rozprostře po místnosti v jeho přirozených barvách.

KAM NECHODÍ SLUNCE,... MALÁ LEA UŽ VÍ,
JAK PŘIVÉST SLUNCE DO DOMU.
Jako děti jsme na sluníčku odrážely zrcátkem prasátka.
Jako dospělí dnes dokážeme přivést slunce do tmavých prostor kdekoliv v domě.
1

4
2

3
4

NEJLEPŠÍ TIPY, JAK
VYBRAT SPRÁVNÝ
SVĚTLOVOD

1

Lightway – křišťálová skleněná kopule
sbírá slunce, nestárne a zůstává čistá.

2

Lightway – světelné potrubí s výkonnými
zrcadly, díky kterým teče světlo dovnitř.

3

Lightway – Blue Performance patent
zabraňuje úniku tepla v zimě, v létě
se místnost sluncem nepřehřívá.

4

Lightway - skleněný rozptylovač světla,
přivedené světlo rovnoměrné rozprostře
po místnosti v jeho přirozených barvách.

Víte o tmavé místnosti, ze
které by přivedené slunce
udělalo hezčí místo?

Napište nebo volejte na
235 300 694

www.lightway.cz

JE BYDLENÍ V INTELIGENTNÍM

DOMĚ OPRAVDU CHYTRÉ?
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INZERCE

Představte si dům, o který se nestaráte vy, ale který se stará o vás. Když ráno
vstanete a projdete vyluxovaným obývákem, v kuchyni vás uvítá vonící káva
a čerstvé pečivo. Až budete v práci a zčistajasna se rozprší, nemusíte trnout,
protože máte jistotu, že okna se automaticky zavřou. V digitální domácnosti ani
nemusíte chodit za dětmi a říkat jim: zhasni! Protože inteligentní osvětlení to
zvládne samo. Líbí se vám myšlenka chytrého bydlení? Chtěli byste nahlédnout
do domu, který vám šetří čas i energii? Tak pojďte na návštěvu.

BYDLENÍ | 51

Možná jste už slyšeli pojem automatizace. Skloňuje
se především v souvislosti s průmyslem. V továrnách
pracují stroje, které si samy opatří materiál ve skladu
a samostatně zkompletují výrobek, který přesně odpovídá parametrům, jež požaduje zákazník. Systémy

automatizace pronikají i do domácností. Usnadňují
ovládání osvětlení, žaluzií, vytápění nebo chlazení,
bezpečnostního systému nebo domácích elektrospotřebičů. V souvislosti s automatizací se hovoří také
o internetu věcí, kdy vybavení domácnosti ovládáte
jednoduše přes internet, například pomocí dotykového telefonu nebo tabletu. V inteligentní domácnosti
jediným stisknutím tlačítka před odchodem z domu
zhasnete světla, zaktivujete bezpečnostní systém, vypnete všechny spotřebiče a zatáhnete žaluzie. Zvyšujete bezpečnost a snižujete spotřebu energie, protože například v zimě se ztlumí topení, nebo se naopak
zapne před vaším příchodem domů. Samozřejmě,
v inteligentní domácnosti vše funguje na elektřinu
a její výpadek tak znamená potíže. Oponenti argumentují tím, kolikrát za poslední dobu opravdu
výpadek elektřiny byl. Vše lze také řešit záložním
zdrojem, protože většina chytrých domácností využívá obnovitelné zdroje energie a elektřinu si vyrábí
například ve fotovoltaické elektrárně.

Srdce inteligentního domu
Chytré domácnosti nejsou hudbou budoucnosti, ale
realitou dneška. Na českém trhu najdete hned několik firem, které připravují inteligentní řešení pro
domácnosti na míru. Na samém počátku je nutné nejprve zpracovat projekt, ve kterém bude zohledněn
životní styl domácnosti a způsob, jakým bude dům
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nebo byt využíván. Podle toho se vybírají komponenty inteligentního systému, ovládací prvky a řeší se i jejich vzájemné propojení. Srdcem inteligentního domu
jsou řídicí (centrální) systémy, které se starají o to,
aby v chytré domácnosti vše fungovalo a vzájemně
spolu komunikovalo. Centrální systémy
by měly mít jednoduché a intuitivní ovládání, abyste pohodlně mohli
řídit vytápění a ohřev vody, ventilaci,
stínění, klimatizaci, zalévání zahrady, zabezpečovací techniku, kamery,
osvětlení, provoz spotřebičů a další
technologie.
To se pochopitelně neobejde bez
důmyslného systému kabeláže, rozvodů videosignálu, Wi-Fi a počítačové
sítě. Chytrá domácnost je napojená
na dotykovou obrazovku a ovládat
ji můžete i na dálku, například přes
chytrý telefon, který s sebou nosíte
stejně všude. Takže například kamery, alarm nebo nastavení teploty
ovládáte nebo sledujete, ať jste ve
své kanceláři nebo na pláži u moře.
S tím roste bezpečnost vaší domácnosti. Například můžete simulovat, že
jste v bytě, i když budete na druhém
konci planety, a to jednoduše tak,
že večer na chvíli rozsvítíte. Inteligentní systém vzájemně propojí jednotlivé místnosti,
zahradu i venkovní branku, a to na základě vnitřní
počítačové sítě. Vaše domácnost tak bude fungovat
jako celek. Krom bezpečnosti a úspory energií přináší
inteligentní bydlení ještě jeden bonus, a to zábavu.
Systém totiž sdružuje rodinné fotografie, DVD, filmy,
hudební alba nebo televizi do jednoho mediálního
centra. Toto domácí kino ovládáte stejným ovladačem jako zbytek své inteligentní domácnosti. Takže
přes jeden dotykový systém stáhnete žaluzie a pustíte
si svůj oblíbený film.

Chytrých domácností přibývá
Na první pohled se běžná domácnost od té inteligentní příliš neliší. Rozdíl je ale v detailech. Příkladem může být lednička. Ta je v každé domácnosti. Asi
máte doma docela obyčejnou ledničku, jejíž obsah
musíte kontrolovat a sledovat stav zásob. Internet
věcí ale mění i obyčejné domácí spotřebiče. Chytrá
lednička vám například bude hlásit, že došlo mléko.
Nebo si ještě před návratem domů na dálku napustíte
horkou vanu, abyste si odpočinuli po dlouhé cestě.
I taková může být chytrá domácnost.
Je přitom přirozené, že lidé touží po pohodlí. Už od
nepaměti vynalézáme věci, které nám usnadní život.
Během 21. století se inteligentní domácnosti pravděpodobně stanou přirozenou součástí našeho života.
Už nyní zažívají velký boom, nejvíce se rozvíjí v Ně-

Inteligentní dům v kostce
Má různé označení: chytrá domácnost, digitální domácnost nebo inteligentní dům. Tyto pojmy označují domácnost, která se stará o vaše pohodlí, vytváří komfortní vnitřní prostředí, je zabezpečená před zloději nebo
pohromami, jako je únik vody. Díky využití chytrých technologií šetří váš čas, snižuje spotřebu elektřiny i tepla
a tím je ohleduplnější k životnímu prostředí. Chytrá domácnost je efektivní ekonomicky i energeticky. Zaručuje vysokou bezpečnost a nízké náklady na provoz. Srdcem inteligentního domu je centrální systém, který
spojuje jednotlivé prvky digitální domácnosti a automatizuje provoz domu nebo bytu.

mecku, ve Francii, Velké Británii, Belgii, Švýcarsku
nebo Nizozemí. Zájem roste ale i v České republice.
Podle údajů portálu Statista.com vzrostl v České republice obrat domácích inteligentních systémů mezi
lety 2012 až 2016 téměř čtyřnásobně. Letos se v České
republice očekává další nárůst počtu chytrých domácností až na 90 tisíc, což odpovídá zhruba 2 procentům z celkového počtu českých domácností. Obdobný
podíl chytrých domácností na celkovém počtu se
očekává i na Slovensku.
Co se týká řešení chytré domácnosti, je v České
republice největší zájem o regulaci topení a zabezpečení domu. Mezi další žádané technologie patří
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ovládání světel, například spínání, regulace intenzity
osvětlení nebo změna barevného spektra osvětlení.
„Největší zájem ze strany zákazníků lze přisuzovat
kategorii osvětlení, dále energetického managementu, zabezpečovacích a přístupových systémů,“
konstatuje Jiří Konečný, předseda Asociace chytrého
bydlení. Lidé vítají i ovládání venkovních rolet a žaluzií, klimatizace, ohřev a cirkulace teplé užitkové vody,
doplňkově také zavlažování a ovládání bazénové
technologie nebo vířivky.
Na významu v České republice nabývá zabezpečení
domácností. Současným trendem jsou podle expertů

nologiích využívaných v českých domácnostech.
„Většina zákazníků se zajímají o komplexní řešení,
tedy propojení všech dostupných domácích elektrospotřebičů. V této oblasti se nejvíce využívá chytré
propojení varné desky a odsávače par,“ říká Petr
Chlada z firmy, která dodává inteligentní přístroje
pro domácnosti. Na tuzemském trhu lze kromě propojení domácích elektrospotřebičů také registrovat
zvýšenou poptávku po centralizaci osvětlení a dalších zařízení, která lze ovládat jediným ovladačem.
„Uživatel si vytvoří scénáře, které respektují jeho
životní styl. Jedním stisknutím tlačítka ovladače pak
spustí například scénář Odchod, takže se automaticky
zatáhnou rolety, zavře se střešní okno, zamknou se
dveře, zapne se alarm a uživatel může v klidu odejít,“ vysvětluje Hana Pobořilová, marketingová manažerka největšího výrobce pohonů a řídicích systémů
pro stínicí techniku na světě.

Úspora energií i oxidu uhličitého

ucelená řešení napojená na centrální systém budovy,
která lze sledovat a ovládat online. Do popředí se dostávají systémy na dálkové ovládání a programovatelné sestavy s mnoha automatickými funkcemi. „Pokud
má uživatel od jednoho výrobce například garážová
vrata, vjezdové brány, rolety či žaluzie, všechny tyto
prvky lze programovat v rámci centrálního systému
budovy. Lidé tak získají komplexní bezpečnostní systém pro svou nemovitost,“ uvádí Lubomír Valenta ze
společnosti, která se zaměřuje na výrobu garážových
vrat, předokenních rolet a žaluzií.
Právě komplexnost řešení lze spatřovat také v tech-

Inteligentní domácnosti šetří čas. Když vám vaše
chytrá lednička pošle v době, kdy nakupujete v supermarketu zprávu, že došlo mléko, nemusíte se
večer znovu vracet do obchodu, protože vaše dítě
si vzpomnělo, že opravdu chce večeřet krupicovou
kaši. Uvolňuje také vaši mysl. Nemusíte totiž myslet
na zhasínání světel, zatahování rolet, zavírání oken.
Světla při odchodu zhasnete jedním tlačítkem a svoji
domácnost máte pod kontrolou přes chytrý mobil, ať
jste kdekoli. Ač je chytrý systém, který instalujete ve
své domácnosti, investičně náročnější, šetří spotřebu
energií. Už jste určitě slyšeli o stand-by neboli pohotovostním režimu. Běžné spotřebiče v domácnosti,
které nevypojujete ze zásuvek, mají drobnou spotřebu, i když nepracují. Většinou odebírají kolem 1 wattu. To není moc, ale pokud máte takových spotřebičů
doma víc, spotřeba elektřiny se nasčítá.
Krom toho je inteligentní domácnost šetrnější k životnímu prostředí, už jen tím, že snižuje spotřebu
elektřiny, tepla nebo vody. Věděli jste například,
že budovy produkují až 45 procent celosvětového
objemu oxidu uhličitého? Ač vám mohou inteligentní spotřebiče a internet věcí v praxi zpříjemnit
život, hlavním důvodem rozmachu inteligentních
domácností je a měla by být úspora energií. Elektřina a teplo už nikdy nebudou tak levné, abyste jimi
mohli plýtvat. Navíc platí, že nejekologičtější je energie, která nikdy nemusela být vyrobena. Inteligentní
domy jsou často také napojené na moderní technologie, například tepelná čerpadla nebo fotovoltaické
panely využívající obnovitelné zdroje energií. Tím se
stávají nezávislejší na dodávkách z centrální sítě.
Ovládání technických systémů vytápění, chlazení,
větrání nebo ohřevu užitkové vody může být složité,
protože každý z nich má svůj vlastní modul řízení.
Důležité je, aby spolu komunikovaly a spolupracovaly. Při instalaci inteligentního systému je lze propojit
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a získat tak jednoduché, intuitivní a komplexní ovládání kotle, rekuperace i klimatizace v jednom. Chytrá
domácnost tak vede ke zjednodušení života, ačkoli
přináší do vašeho bydlení více nových technologií.

Dům, kde se dobře dýchá
Jinak řečeno, inteligentní systém může ve vaší domácnosti řídit vše, co je ovládáno elektronicky. V digitální domácnosti budete mít přesně takovou teplotu,
jaká vám vyhovuje, nebo budete neustále dýchat čerstvý vzduch, aniž byste museli myslet na pravidelné
otevírání oken. A asi víte, že když je v místnosti málo
kyslíku, může nás bolet hlava a samozřejmě upadá
i naše pozornost.
Pro tepelnou pohodu je důležité správné nastavení
teploty. I s tím inteligentní systémy pomáhají, navíc
dokážou nezávisle nastavit teploty ve všech místnostech. Například v obývacím pokoji chcete mít teplotu
vyšší, kolem dvaadvaceti stupňů, zatímco v ložnici
o čtyři stupně méně. Topit také můžete jen tam, kde
je to opravdu potřeba. Inteligentní řízení větrání
s rekuperací vám zase umožní mít ve vaší domácnosti
vždy perfektně vyvětráno, aniž byste v zimě přicházeli o cenné teplo.
Centrální zabezpečovací systém vás ochrání před
zloději i před nechtěnými haváriemi, jako je například požár, únik vody nebo plynu. Díky vzdálenému
přístupu máte svoji domácnost pod kontrolou kdykoli, zapnout si můžete například mód Dovolená, když
z domu cestujete na více dní. Každý den ráno, když
odcházíte do práce, aktivujete jedním tlačítkem režim Odchod, takže se nejen ztlumí topení, ale vypnou
se i světla a odpojí se přívod vody, protože prasklá
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hadička na toaletě může napáchat pořádnou neplechu. Prostřednictvím předdefinovaného nastavení si
sami nastavíte různé režimy větrání nebo vytápění,
mezi nimiž si můžete vybírat podle potřeby, protože
jinak jste doma přes týden a jinak o víkendu. Inteligentní systém se tak ve většině ohledů přizpůsobí
vám.

Chytrý systém vyberte pečlivě
Možnosti nastavení inteligentního domu jsou široké.
Když se rozhodnete přetvořit svůj domov v chytrý,
můžete si na trhu vybrat hned z několika řešení. Pamatujte na to, že systém domácí automatizace musí
být navržený na míru vašim potřebám a respektovat
rytmus vaší rodiny. Jiné potřeby bude mít rodina
s malými dětmi, jiné domácnost, ve které žijí senioři.
Na trhu je velký výběr firem i značek, které inteligentní systémy prodávají, jen některé z nich vám
ale dokážou nabídnout komplexní řešení. Většina
se zaměřuje například jen na dílčí část inteligentního systému, jako je ovládání světel nebo vytápění.
Ovládání inteligentního systému by mělo být intuitivní, aby vám šetřilo čas a práci, nikoli abyste s ním
trávili hodiny zaučováním a znervózněli kdykoli ho
chcete využít nebo přenastavit, protože se změnily
potřeby vaší domácnosti. Inteligence vaší domácnosti
by se měla nést v intencích jednoduchosti a pohodlí.
Technika a technologie by měla sloužit vám a nikoli
naopak. Jen tak má inteligentní domácnost skutečně
smysl.
Text: Jana Poncarová
foto: Shutterstock.com

Komerční prezentace

Moderní alarm pošle fotku

zloděje, zapne topení…
Zabezpečovací systémy prošly v poslední době velkou změnou. Pryč je doba nutného zadávání hesel na klávesnici. Dnešní alarmy poskytnou okamžitou obrazovou kontrolu střeženého
místa, mohou být propojené se systémem chytrého domu, vše kontrolujete z mobilu, tabletu
nebo PC. Navíc odpadá složitá instalace a konfigurace, vše je bezdrátové.

Příkladem nejmodernějšího zabezpečení domu, bytu, firmy nebo i chaty je systém REXhome. REXhome představuje kompletní
smart home řešení, vytvořené pro Vaše pohodlí a bezpečí, které chytře propojuje funkce domovního alarmu (EZS) a domácí
automatizace. Z jednoho místa můžete ovládat funkce chytrého domu a zabezpečení vašeho domova nebo firmy. Systém je
vhodný i pro domácí péči, například vzdálený dohled nad domácností seniorů.
Obrazová verifikace
Za nejdůležitější vlastnost nového systému považujeme možnost obrazového ověření poplachu –
video/obrazové verifikace. Starý „slepý“ domácí alarm poslal majiteli nebo pultu centrální ochrany
informaci o tom, že byl spuštěn poplach. Ale co s tím dál? Pokud jste byli napojeni na PCO, tak
nepřetržitá služba poslala na kontrolu zásahové auto – pokud pomineme dobu dojezdu, tak je to
v pořádku, jen to stojí peníze. Pokud jste připojeni nebyli, tak jste se buď mohli rozjet domů, nebo
požádat souseda – oboje je špatné - nikdo se nechce potkat se zlodějem. U REXhome je to jinak,
prostě na nejdůležitější místa v domě dáte čidlo, které obsahuje fotoaparát. Funguje jako běžný
senzor pohybu, ale v případě poplachu Vám pošle sérii fotek. Hned tak vidíte, jestli jste nechali
otevřené okno a hýbe se záclona, nebo je na místě opravdu zloděj. Obrázek dostanete obvykle na
mobil, pokud jste připojeni na PCO, tak ho má k dispozici i střežící služba. Je tak hned zřejmé, co se
děje a jak reagovat. Odpadne nejistota, stres i poplatky za zbytečný výjezd zásahovky.
Chytrá kombinace domácí automatizace a elektronického zabezpečení
Další důležitou vlastností je komplexnost řešení. REXhome samozřejmě obsahuje
všechny potřebné prvky pro zabezpečení proti krádeži, zároveň ale integruje i ochranu proti živelným a jiným pohromám. Přidat tak můžete čidla oxidu uhelnatého, kouře nebo zaplavení. V neposlední řadě je pak součástí řešení i systém domácí automatizace, často nazývaný smart home, v překladu chytrý dům. Po jeho instalaci pak
můžete dům vzdáleně ovládat. Akce je možné spustit příkazem z rozhraní v mobilu,
ale i na základě zjištěných hodnot. Tak například pokud čidlo záplavy ve sklepě zjistí
vodu, může nejen způsobit poplach, ale zároveň i spustit čerpadlo. Pokud otevřete
vrata dálkovým ovladačem, systém rozsvítí první patro domu a třeba i spustí mikrovlnku s nachystanou večeří. Možné je například i hlídání a regulace teploty a vlhkosti ve
skleníku. Možností a scénářů je nespočet. Oblíbené je například při poplachu automaticky rozsvítit světlo a pustit štěkot psa.
Jednoduché ovládání
Z předchozího popisu, by se mohlo zdát, že ovládání takového systému musí být hrozně složité. Opak je ale
pravdou. Samotné odjištění a zajištění alarmu je možné například dálkovým ovladačem jako u auta. Další
možností je přiložení speciálního přístupového čipu, ale jde to i z mobilu a pro staromilce je možné i klasické zadání kódu na klávesnici. Automatizaci pak můžete spustit stiskem tlačítka na ovladači nebo v mobilu
nebo tabletu, možné jsou i scénáře, které se spustí samy na základě například teploty, času nebo narušení
čidla.
Instalace, komunikace, balíčky
Pokud jste dočetli až sem, jistě jste nabyli dojmu, že ta „věc“ je hrozně složitá a drahá. Ve skutečnosti to tak ale není. Všechny
komponenty totiž mezi sebou komunikují bezdrátově, a tak je u jednodušších variant možná i samoinstalace - objednáte si
příslušný balíček a komponenty rozmístíte sami podle návodu. Vše dostanete
již přednastavené a funkční.
Služby
K systému REXhome si můžete objednat i různé služby. Škála je i zde široká.
Nabídka obsahuje několik variant od připojení na pult centrální ochrany včetně
výjezdu zásahové jednotky, přes poskytnutí SIM karty a asistence až po pouhé
použití online rozhraní. Návrh alarmu si můžete nezávazně a zdarma zkusit na
www.rexhome.cz

PŘESTAVUJEME

A PŘISTAVUJEME
Chystáte se k rekonstrukci či dostavbě domu? Pak je dobré vědět, které práce je
nutné začít teď, abychom je stihli dříve, než udeří zima.
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Před začátkem rekonstrukce si zjistěte, zda budete
potřebovat stavební povolení, nebo stačí stavbu jen
ohlásit. Stavební povolení budete obecně potřebovat,
když zasahujete do nosných konstrukcí, což by ovlivnilo stabilitu stavby, požární bezpečnost nebo vzhled
stavby, dále při zásazích do rozvodů (voda, elektřina, plyn, topení). Nebudete-li zasahovat do nosných
konstrukcí, měnit rozvody, nezměníte-li vzhled domu
a nezasáhnete do práv jiných osob (budete například
bourat nenosné příčky a stavět nové), stačí vám jen
ohlášení drobné stavby.

Ještě než začnete…
…je důležité sestavit rozpočet. Ideální je nastavit
rozpočet tak, abyste nemuseli slevit ze svých představ.
Pokud však zjistíte, že na jejich realizaci nemáte dost
peněz, zvažte, zda rekonstrukci neodložíte. Jste-li
nuceni dělat kompromisy kvůli financím, máte tendenci dělat věci svépomocí a kupovat laciné a nekvalitní
vybavení, jaké se vám ve skutečnosti nemusí ani líbit.
Po čase vás to však může mrzet.
Abyste si uměli udělat co nejpřesnější představu o rozpočtu, proveďte si průzkum trhu. Zjistěte si podrobně,
kolik stojí práce, materiál, zařízení, odvoz odpadu
nebo i závěrečné uklízení. Kupř. při kalkulaci ceny za
novou podlahu nezapomínejte, že nestačí vynásobit
metry čtvereční cenou v obchodě, a připočítejte cenu
za položení podlahy, lišty či jiný materiál. Celková cena
se často vyšplhá až na dvojnásobek sumy za samotnou
podlahu. Postupujte tak i u ostatních položek. Není nic
horšího, než že vám v průběhu rekonstrukce dojdou
peníze. Při renovaci stěn můžete zjistit, že omítka dosloužila a budete potřebovat novou. Nikdy nevíte, co
se stane, když začnete s bouracími pracemi, ale jedno
je jisté – vždy se nějaký neočekávaný výdaj objeví. Pro
tyto případy mějte k dispozici minimálně desetiprocentní až patnáctiprocentní rezervu z celkového rozpočtu, jinak vás dofinancování skrytých nákladů může
zaskočit. A v neposlední řadě – jestli si na rekonstrukci
plánujete vzít úvěr, předem si zjistěte, zda vám banka
požadovanou sumu půjčí a za jakých podmínek. Porovnejte si nabídky z několika bank, a je-li to možné,
počkejte si na výhodnější.

Firma, nebo svépomoc?
Pokud se rozhodnete pro celkovou rekonstrukci, postup prací by měl být následující: bourací práce, čisticí
práce a přípravné práce pro stavbu – výměna oken
– plyn – vytápění – elektroinstalace – vodoinstalace –
zednické a obkladačské práce – malířské práce – elektromontážní práce (vypínače, zásuvky, svítidla) – podlahy – zárubně, dveře – nábytek. Troufáte si zvládnout
všechny práce svépomocí? Jistě, ušetříte tak nemalé
peníze. Ale věřte, že na přecenění vlastních schopností
už ztroskotalo úsilí mnoha šikovných domácích kutilů.
Když neodhadnete své možnosti, hledáte zkratky. Napravování chyb vás vyjde mnohem dráž než investice
do profesionální práce. A na svou práci nedostanete
záruku.
Dáte přednost profesionálům? Jak ale najít spolehlivé?
Řemeslníkovi musíte důvěřovat, protože ho pouštíte
do domácnosti. Jednoduchý trik, jak alespoň zčásti
odhalit seriózního řemeslníka, je sledovat, jak rychle odpovídá na vaše telefonáty, respektive nepřijaté
hovory. Pokud komunikaci nezdržuje, nemá co skrývat.
Nepodceňujte reference, ptejte se firmy na její zakázky za poslední dva roky.
Uvažujete-li o rozsáhlejší rekonstrukci a změně dispozice, není na škodu obrátit se na architekta. Ten najde
skryté možnosti dříve než vy. Investice se určitě vyplatí.
A nepodceňujte ani výběr stavebního dozoru. Ten vám
může ušetřit peníze tím, že dohlédne na kvalitu práce
firmy, kterou jste si najali.

Čím začít rekonstrukci?
Nejprve třeba opravit co nejkvalitněji střechu, hrubé
nosné konstrukce, vyřešit poruchy domu a pak pokračovat k povrchům. Pokud závady nevyřešíte hned,
budete je muset stále dokola opravovat a hledat jejich
příčinu. U izolace základů je to vzlínající vlhkost, kterou jinak v budoucnu těžko odstraníte. Podobně je to
i se statikou domu. Potřebujete zesílit nejen základy,
ale i konstrukce stropu. Je třeba upravit k bydlení alespoň část domu, například přízemí, s tím, že podkroví
budete dokončovat později (střechu ale neodkládejte),
odložit můžete i zateplení a práce na pozemku kolem
domu.

Nepodceňujte plánování

Do zimy pod střechou

Mít plán je základem úspěchu a bezbolestného průběhu každého procesu. Ověřte si dodací lhůty u prodejců
materiálu. Plánujete-li bourat příčky, oslovte statika.
V předstihu vyřiďte vše potřebné na stavebním úřadě.
Pokud vlastníte družstevní byt, potřebujete písemný
souhlas družstva s rekonstrukcí. Plánujete-li rekonstruovat pronajatý byt, platí totéž. Dohodněte si s majitelem přesné podmínky, slevu z nájemného a podobně.
O co více času věnujete přípravě, o to méně starostí
budete mít později. Toto pravidlo platí i při započetí
prací. Mějte všechno připravené a nespoléhejte se na
nákupy na poslední chvíli.

Rekonstrukce střechy je první krok nezbytný k tomu,
aby následné etapy rekonstrukce probíhaly v klidu
a především v suchu. Základem dobré střechy je kvalitní projekt. Stavět bez projektu a řešit ho až dodatečně
znamená nejen potíže na stavebním úřadě, ale i problémy s celou konstrukcí střechy. Na střechu patří jen
prvotřídní materiál od renomovaného výrobce. Upřednostněte systémové řešení zahrnující všechny potřebné doplňky i okapový systém. Stavbu to zjednoduší
i zrychlí, systém stavebnice navíc obvykle poskytuje
i jistotu správného zabudování.
Krytinu vybírejte nejen podle vlastního vkusu, ale pře-
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Ceny od výrobce
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devším podle konstrukce, sklonu a členitosti střechy.
Komunikujte s výrobcem nebo prodejcem krytiny, dejte si poradit při výběru krytiny a požadujte přípravu
kladečského plánu, doporučení na proškolené klempíře a pokrývače.

Aby střechou nezatékalo
Pokud střecha propouští déšť, příčinou je její nesprávný
sklon.. Každá krytina má výrobcem předepsaný minimální a maximální sklon střechy, který lze v souvislosti
s touto krytinou použít. Pokud si nejsme jisti, či nemáme
popis a doporučení výrobce, například u krytiny, kterou
jsme koupili z druhé ruky, či skladujeme již delší dobu,
můžeme nahlédnout do ČSN (česká státní norma), kde
jsou uvedeny tabulky doporučených sklonů pro širokou
škálu střech.
Oprava je možná dvojím způsobem. Buď krytinu sundáme a vyměníme za jinou, která je pro stávající sklon
vyhovující, nebo můžeme přidat pod krytinu pojistnou
hydroizolaci, která při extrémní zátěži (přívalový či šikmý
déšť) pronikající vodu spolehlivě zachytí. Pokud si nejsme
jisti, kterou z uvedených oprav máme provést, je dobré
se poradit s architektem nebo stavebním inženýrem.
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Výměna oken
Na co si dát při výběru nových oken pozor? Stavebníci
nejčastěji chybují nevhodným výběrem materiálu, barvy, velikosti či tvaru oken. Pak se kupříkladu setkáváme s plastovými či hliníkovými okny na domech z minulého století nebo dokonce na starých roubenkách.
Další chybou je instalace okenních rámů a skel s neodpovídajícími vlastnostmi. Tepelně technické parametry
oken by měly odpovídat tepelně izolačním parametrům stěn. Bylo by ekonomicky nevýhodné a zbytečné
instalovat okna s nízkoenergetickými parametry do
domu s tepelně „horšími“ stěnami. Hodně záleží též
na kvalitě instalace oken do stavebních otvorů, což
často degraduje kvalitní okna o několik tříd. Nejhorším prohřeškem je místo kvalitního těsnění použít při
instalaci oken lacinou montážní pěnu.

Funkčnost i estetika fasády
Fasáda je prvním nárazníkem mezi pohodlím vašeho
domu a nepříznivými exteriérovými podmínkami.
Dobře navržená a realizovaná fasáda plní jak funkční,
tak estetické nároky. Mezi funkční předpoklady fasády
patří především ochrana spodních vrstev skladby stěny
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před povětrnostními vlivy a tepelná izolace objektu.
Funkční fasáda by však měla být také paropropustná,
aby mohla vlhkost vznikající uvnitř objektu efektivně
propouštět do venkovního prostředí.
Nejběžnějším řešením fasády je tradiční omítka.
Tradiční dvouvrstvé omítky celá staletí obstávají ve
zkoušce pevnosti, objemové stálosti, mrazuvzdornosti,
nebo prodyšnosti. Jsou ideálním podkladem pro aplikaci zvoleného typu finálního dekoru a barev. Stejně
jako podkladní vrstva by měly barevné nátěry splňovat
základní technické parametry, které zajistí odolnost
proti srážkám, prodyšnost, nebo stálost barev a objemu. Dalšími základními typy fasád jsou tzv. fasády
kontaktní a nekontaktní.
Princip odvětrávaných nekontaktních fasád spočívá
v nosné konstrukci s tepelnou izolací, která je oddělena od pohledové fasádní vrstvy vzduchovou mezerou.
Tím dochází k proudění vzduchu uvnitř fasády, který
odvětrává vlhkost pronikající z interiéru. Tato fasáda
je montovaná, takže jde o suchý proces výstavby, který
není tolik závislý na rozmaru počasí. Součástí fasádního řešení jsou například mřížky zabraňující hmyzu ve
vniknutí do vzduchové mezery. Použitý materiál pláště

by měl být odolný proti povětrnostním vlivům a chránit spodní vrstvy fasády.
Povrch fasády ošetřujeme fasádními omítkami a nátěry, ale při rekonstrukci je třeba nejprve mechanicky zajistit soudržný podklad a potom aplikovat penetrační
nátěr. Pomocí kladiva nebo tlakového čerpadla a vody
odstraníme veškerou nepřilnavou a uvolněnou omítku. Teprve pak je možné pustit se buď do opravy, nebo
v některých případech i do zbrusu nové omítky – záleží
na stupni poškození a stavu původní fasády.
U nás jsou nejvíce rozšířeny minerální fasádní omítky, které mají vysoký stupeň nasákavosti, proto se
musejí chránit proti dešti dodatečným, omyvatelným
nátěrem. Oproti tomu disperzní omítky jsou vodoodpudivé, aplikují se v tenké vrstvě a nevyžadují dodatečné svrchní nátěry. Měli byste ale vědět, že tyto
omítky nejsou příliš vhodné pro rekonstrukce starších
domů, protože je nutné zcela odstranit původní nátěr,
v některých případech dokonce podkladovou omítku
udělat novou. Na vlhkem poničené fasády použijte
sanační omítky.
Jako kontaktní, nebo nekontaktní fasádu lze vybrat
i pohledové režné zdivo, které je vždy po několika
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řadách kotveno nerezovými kotvami do nosné konstrukce. Režné zdivo bývá dražší než jiné pohledové
konstrukce. Na trhu existuje nepřeberné množství
druhů lícového zdiva, a tak je potřeba se nenechat
zmámit nějakou variantou, která se nám po pár měsících znelíbí. I zde platí známé rčení „méně je více“.
Technologie fasády z pohledových lícových cihel má
tak jako ostatní fasádní systémy svá pravidla, s kterými
musí být stavitel obeznámen.
Trhliny jsou velice častým jevem a můžeme je pozorovat v různém rozsahu prakticky na všech stavbách od
prastarých, až po novostavby.Trhliny nejsou zpravidla
vážnou závadou, nicméně upozorňují nás na jevy,
kterým je dobré porozumět. K tomu, abychom pochopili příčiny co nejlépe, je vhodné trhliny pozorovat
delší dobu a zjistit, jak rychle a zda se vůbec pohybují.
Nejproblematičtější trhliny jsou na vnějším nosném
zdivu. Tyto trhliny mohou býti způsobeny rozdílným
sedáním základů, kolísáním teplot, sednutím materiálu, vysoušením, nebo degradací nosných konstrukcí,
např. výztuže železového betonu.

Jak na trhliny
Nebezpečné trhliny bývají pro nás varovným signálem,
že je v konstrukci domu něco v nepořádku. Často vznikají po vydatných deštích, kdy se podemlívá zemina
v základové oblasti a základy si tak začínají nerovnoměrně „sedat“. Také mohou být způsobeny zatékáním do konstrukce a následnými teplotními cykly.
Zamrzlá voda ve spárách zvětší svůj objem a trhlina
se tak postupně rozšiřuje. Mohou být také způsobené
nepostřehnutelnými seismickými otřesy.Trhliny zdiva vznikají následkem napětí, které překročilo mez
pevnosti porušeného materiálu. Každá trhlina indikuje
pohyby v konstrukci a podle četnosti, výskytu a chování trhlin můžeme posoudit, do jaké míry nás tyto závady ohrožují. Trhliny mají různou délku, tvar a okraj,
podle něhož je odborník schopen odhadnout z jakých
stran působí a jakého charakteru jsou síly, které tyto
trhliny zapříčinily. Trhliny, které vznikají smršťováním
stavebních konstrukcí, jsou zpravidla neškodné. Bývají
zaviněny špatnými technologickými postupy a špatnou
volbou materiálu. Tyto trhliny jsou prakticky pouhou
estetickou vadou. Mohou být způsobeny příliš jemným
pískem v maltě, velkým množstvím vody a následným
zdlouhavým vysycháním, ostrými slunečními paprsky,
které naopak způsobí nadměrně rychlé vysoušení. Dalším důvodem může být přílišná vlhkost podkladového
materiálu, který tím, že absorboval velké množství
vody, zvětší objem a při vysychání se smršťuje. Trhliny
vznikají hojně v místech pracovních spár a v místech
spoje různorodých materiálů. Když zdíme z cihel, tak
trhliny kopírují jejich svislé a vodorovné spáry, nebo se
mohou ve stropě propisovat prefabrikované stropní
dílce. Tomu zpravidla zamezíme kvalitním omítkovým
souvrstvím.
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Zateplení je nutností
Při zateplování se nejčastěji chybuje použitím nekompatibilních materiálů, nevyhovujícím podkladem pro
izolaci, chybným výběrem materiálu, nedodržením technologických postupů, nevhodným provedením základní
vrstvy, nesprávným způsobem lepení a kotvení desek
a také chybami při konečné úpravě. Vážným nedostatkem je i absence technického dozoru, který by zamezil
vzniku chyb a nedodržování předepsaných technologií.
Prvním krokem je zvolit správnou skladbu zateplení.
Nejde jen o tloušťku izolace, ale i o vhodné hmoždinky,
jejich počet, délku a řadu dalších aspektů.
Například na zateplení z kamenné vlny by měla přijít
vždy jen silikátová nebo silikonová omítka, která umožní izolaci propouštět vodní páry. Častým problémovým
místem při zateplení bývá sokl, který vyžaduje izolaci
nenasákavou a odolnou vůči vodě – soklovou desku,
nejlépe do výšky půl metru nad úroveň terénu. Aby
nedocházelo k tepelným mostům, promrzání a tvorbě
plísní, je třeba dům izolovat minimálně 300 mm pod
úroveň podlahy a 800 mm pod úroveň terénu.
O některých tepelných izolacích se moc nemluví
a přitom patří mezi nejekologičtější. Například izolace
z ovčí vlny jsou lehce dostupné a disponují výtečnými
přednostmi. V historii se používaly rozličné izolace, od
kterých se již dávno upustilo, ale k nimž se v různých
koutech planety opět lidé vrací. U nás se často používalo dubové listí k izolaci půd, nebo třeba různé směsi
hlíny, slámy, konopí, lnu a jiných lehce dostupných
stavebních hmot organického původu. V dnešní době
rozlišuje stavební trh tyto tepelné izolace:
Minerální izolace, nebo také minerální vata, či vlna
je materiál vyrobený z jemných vláken minerálního
původu. Uplatnění nachází v mnoha oblastech nejenom stavebnictví. Používá se jak k tepelné izolaci
staveb, tak i k zvukovému a protipožárnímu opatření. Můžeme jí rozdělit ještě na skelnou a kamennou
izolaci, podle hlavního materiálu, ze kterého se vyrábí.
Skelná izolace vzniká z písku a skla. Častokrát podíl
skla v takovýchto izolacích překročí i 80%. Minerální
izolace kamenného původu se vyrábí z čediče, diabasu, nebo vysokopecní strusky. Spolu s dalšími přídavky
se pojí tmelem na bázi cementu. Minerální izolace má
mnoho výborných vlastností, mezi její hlavní přednosti
patří vynikající tepelně izolační vlastnosti, odpuzuje vodu, a proto snadno drží tvar i ve velice vlhkých
podmínkách. Je také velice paropropustná, parka skrz
ni prochází prakticky stejně plynule jako vzduchem.
Pohlcuje zvuk, a tak má velké využití v hudebních
sálech a nahrávacích studiích, kde má význam jako
různé „basové pasti“. Vzhledem k tomu, že není organického původu, není napadána houbami, plísněmi,
či parazity. Díky nehořlavosti nepropustí požár k izolované konstrukci. Lze snadno stlačit, takže není příliš
náročná na dopravu a skladování.
Přírodní izolace jsou trendem posledních let, ale je
nutno říct, že zde byly již dávno před dnes běžně

Kotle na štěpku
• výkon 20–200 kW
• kaskáda až 6 kotlů (max. 1200 kW)
• 5. emisní třída
• ekodesign

Kotle na pelety

Kotle na kusové dřevo
• výkon 20–60 kW pro 1/2 m polena
• 5. emisní třída
• ekodesign

DŘEVO - PRODUKT SV, spol. s r.o.
Brněnská 3794 / 27
669 02 Znojmo

Telefon: +420 515 241 848
Mobil: +420 725 311 119
E-mail: drevoprodukt@drevoprodukt.cz
kotle@drevoprodukt.cz

• výkon 6–200 kW
• kaskáda až 6 kotlů
(do 1200 kW)
• 5. emisní třída
• ekodesign

www.hargassner.cz
www.drevoprodukt.cz
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PRIMAGAS
LPG vytápění
Ekologické.
Komfortní.
Spolehlivé.

Když bydlíte mimo dosah zemního plynu,
existuje lepší způsob vytápění Vašeho domu...
Využijte naši dotaci na kotel!

www.primagas.cz

používanými syntetickými a minerálními izolacemi. Přírodní izolace jsou vlastně návratem k našim kořenům
a k pozapomenutým principům trvale udržitelného
rozvoje. Jsou absolutně nezávadné a jsou velice šetrné
k životnímu prostředí. Jelikož pochází z obnovitelných
zdrojů, jsou v západních zemích již dlouho podporovány a všemožnými legislativními změnami upřednostňovány před ostatními izolacemi. Izolace z konopí, lnu,
ze dřeva, či z ovčí vlny mají budoucnost a na trhu se
objevuje stále více podnikatelů s těmito komoditami.

Čím budeme topit?
Ve chvíli, kdy řešíme izolace, není od věci vyřešit
i vytápění. Jaké druhy tepla vlastně v domácnostech
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využíváme? Naprostá většina bytů a domů je vytápěna
konvekčním teplem, to znamená takovým, které ohřívá primárně vzduch a až od něj se ohřívají předměty
i lidské tělo. Tak vytápějí tělesa ústředního topení,
v nichž koluje horká voda, přímotopy s horkovzdušným ventilátorem. Litinová kamna dávají poměr konvekčního a sálavého tepla - záleží na jejich konstrukci,
která složka bude převažovat. Samotné uzavřené krby
- krbové vložky, jsou také zdrojem kombinovaného
sálavého a konvekčního tepla. Často se ale setkáváme s rozvodem horkého vzduchu od krbové vložky
do dalších místností, většinou je vzduch hnán pomocí
ventilátoru, toto topení je pak konvekční.
Sálavé teplo je teplo vyzařované. Nešíří se vzduchem

konvekčního tepla uteče ke stropu a podlaha zůstává
chladná. Rovnoměrné prohřívání stěn a předmětů je
pak další výhodou sálavého topení a jako bonus je
zde i to, že se při tomto způsobu topení nevíří prach.
Při stavbě je tedy dobré zvážit instalaci podlahového
topení. Jeho dodatečná montáž je velmi problematická, tady je pak možno využít stropní nebo nástěnné
panely, případně celoplošné stropní sálavé topení.
Pokud použijeme nástěnné panely, je důležitá nejen
jejich kvalita a kapacita, ale také umístění. Záření
tepla nesmí totiž nic překážet - ideálně by měl panel
být vždy umístěn tak, aby přes volný prostor ozařoval
protější stěnu (nikoliv okno!).
Při volbě vytápění je vždy zásadní, jaká paliva budeme používat. Velká většina domácností topí zemním
plynem. Pokud však ve vašem okolí přípojka zemního
plynu chybí, obvykle se přikláníme k topení elektrickému, které však může být finančně nákladnější. Další
možností je pak LPG, které je variantou nejenom ekologickou, ale také nezávislou na stávajících sítích tudíž
je možné ji využít ve většině i nezasíťovaných lokalit.
Pro potřeby vytápění rodinných domů se využívá čistý
propan, který je uložen v zásobníku blízko vašeho
rodinného domu. Dalším zajímavým benefitem LPG je
jednoduchý přechod z nebo na zemní plyn, u stávajících spotřebičů pouze vyměníte trysky.

Na řadě jsou podlahy

od částice k částici, ale jde o záření vln, které přímo
pronikají do předmětů, konstrukcí i do lidského těla.
Rozdíl mezi oběma druhy tepla možná pochopíme
nejsnáze, když si uvědomíme, že zatímco konvekční
teplo potřebuje ke svému šíření vzduch, sálavé teplo
bude objekty ohřívat i ve vakuu. Sálavé teplo poskytují kachlová kamna, ale dnes především podlahové
topení a nástěnné nebo stropní infrapanely. Toto
teplo je mnohem přívětivější a vytváří i úspory energie,
protože pro pocit tepelné pohody je možno udržovat v místnosti o něco nižší teplotu než při konvekčním vytápění. Zejména topné kabely, rohože či fólie
umístěné v podlaze vytvářejí v místnosti příjemnou
atmosféru. Teplo je totiž od podlahy, zatímco většina

Jsou dalšími součástmi domu, které bychom měli mít
vyřešené během léta. Nikdy totiž nevíme, co nás pod
starou podlahou může čekat a jak stavební úpravy
budeme muset absolvovat.
Podlaha by měla být součástí komplexního řešení
interiéru domu, které počítá s celkovým harmonickým
spolupůsobením použitých materiálů. Je vhodné při
volbě materiálů postupovat v kooperaci s architektem,
nebo interiérovým designérem. Je dobré si uvědomit,
že v interiéru budeme trávit velkou, ne-li většinovou
část svého života, a tak je na místě toto prostředí vytvořit s nadstandardní péčí.
Podlahou rozumíme vrchní souvrství konstrukce
stropů, od kterého zpravidla očekáváme, že bude
rovné, akusticky a tepelně izolační, mechanicky odolné
a zdravotně nezávadné. Dřevěné podlahy jsou oblíbené především díky svým tepelně-izolačním a mechanickým vlastnostem. Pokud jsou poškrábané, či za léta
používání prošlapané, tak to lze považovat do určité
míry za přednost. Povrchové vady můžeme efektivně
odstranit zbroušením a následnou zcelující povrchovou úpravou.
Mezi základní typy dřevěných podlah patří parkety,
vlysy, masivní prkna, nebo lepený masiv. Dřevěné prvky
se spojují k sobě pomocí pera a drážky, nebo polodrážky. Prkna se přibíjí k příčným polštářům, které jsou tvořeny dřevěnými hranoly, nebo fošnami. Parkety a vlysy
se dříve také přibíjely, avšak v dnešní době se jednotlivé dřevěné prvky spíše lepí. V případě, že je podlaha

BYDLENÍ | 67

plošně přilepená k podkladu, je značně zkomplikovaná výměna třeba jen jediného prvku. U podlah volně
položených tento problém nenastává a jednotlivé
prvky podlahy lze bez problémů vyjmout.
Obyčejná prkenná podlaha je
tvořena různě širokými prkny
kladenými na sraz do připraveného polštářového lože.
Prkna se kladou a postupně
přitlačená k sobě se přibíjí
zapuštěnými hřeby k polštáři.
Polštáře jsou od sebe zpravidla vzdálené cca 1m. Polštáře
se kladly tak, aby se prkna při
užitném zatížení neprohýbala. Přesná vzdálenost polštářů
bývá přímo úměrná tloušťce
použitých podlahových prken.
Finální podlaha se povrchově
impregnovala různými ochrannými nátěry.
Vlysová podlaha je tvořena
souvislou plochou prken, na
která se přibíjejí jednotlivé vlysy. Tato prkna jsou uložena na
polštářích stejně jako klasická
prkenná podlaha. Jednotlivé
vlysy dlouhé cca 30- 60 cm
jsou v místech drážky přibíjeny
hřeby, nebo lepeny. Typickým motivem je rybinový
vzor, kdy se vlysy pokládají v úhlu 45° ke stěně. Vlysy
se vyrábí z dubu, buku, borovice a jiných odolných
dřev. Finální podlaha se přebrousí a opatří povrchovou
úpravou- lakem, nebo voskem.
Špalíková podlaha je složena z nařezaných špalíků
čtvercového nebo kruhového průřezu. Jednotlivé
špalíky jsou odkorněné a kladou se do pískového lože.
Spáry se zasypou pískem, nebo zalijí dehtem. Tato
podlaha se používá především v průjezdech domů, na
dvorech a v místech se zvýšeným provozem a v podlahách nad terénem, kde se očekává vyšší míra vlhkosti
a biotických škůdců.
Laminátové podlahy jsou v dnešní době hojně používaným materiálem. Jedná se o několikavrstvý materiál,
který se skládá z hlavní nosné vrstvy a z povrchové
pohledové vrstvy. V zásadě jde o napodobeninu
tradičních materiálů, jako jsou různé typy dřevěných
a keramických dlažeb a to včetně imitace nejrůznějších nerovností podlahy. Klady těchto podlah, lze-li
tedy o nějakých kladech vůbec hovořit, je možná cena,
tvrdost a odolnost. Také se uvádí, že jsou vhodné pro
podlahové vytápění, avšak nevím, z jakého důvodu
by měly být jiné typy podlah pro podlahové vytápění
nevhodné. Největším problémem u těchto podlah je
to, že když jsou poškozeny, tak že se rýha prodře až
na další nepohledovou vrstvu a podlahu není prakticky možné vrátit do původního stavu. Musí se pak celý
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poškozený prvek nahradit jiným. To u podlah, které se
běžně periodicky obrušují, není nutné.
Dalším moderním materiálem je dobře známé lino-

leum. Vzhledem k jeho všudypřítomnosti v dobách
minulého režimu je u nás jeho oblíbenost těžce poznamenána minulostí. Faktem však zůstává, že se jedná
o přírodní materiál z namletého korku, lněného oleje
a různých pryskyřic. Je velice odolný a při volbě vkusné
pohledové varianty je ideálním designovým povrchem
do obytných místností. Lino se lepí speciálními lepidly.
Výrobci dodávají všemožné doplňky, pomocí nichž
lze elegantně řešit různé detaily, jako jsou rohy stěn,
nebo stupně schodišť.
Teracová mazanina se vyrábí tak, že se na podklad
(strop nebo betonovou mazaninu) nejdříve položí
izolace proti zemní vlhkosti, na ni se rozprostře vrstva
betonové mazaniny a na ni jednovrstvá teracová
mazanina z cementové malty a různobarevných mramorových drtí popř. zemitých barviv. Po zatvrdnutí se
povrch vybrousí, vytmelí cementem a znovu přebrousí,
aby byl hladký. Potom se umyje a vyschlý se napustí
lněným olejem. Tuto úpravu podlahy musí provádět
odborník.
Stihnete-li tedy do zimy střechu, zateplení, fasádu
a podlahy, máte vyhráno. Ať už přestavujete nebo
přistavujete. Vše ostatní uvnitř objektu se dá budovat,
i když se venku budou „čerti ženit“.
Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com

ZDI, KTERÉ PLNÍ
NÁROČNÉ ÚKOLY
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Podobně jako je střecha stavby přirovnávána ke koruně domu, dá se o materiálu
stěn – tedy o cihlách, tvárnících a dalších stavebních prvcích – mluvit jako o kostře,
která drží stavbu pohromadě. Nejde ale jen o tuto konstrukční funkci, materiál
vnějšího pláště budovy musí ručit za ochranu interiérů i z pohledu energetických
ztrát. Není tedy divu, že se výrobci předhánějí v inovacích zvláště v dnešní době,
kdy úspory tepla jsou (téměř) zákonem.

INZERCE
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Při rozhodování o výběru nejvhodnějšího matriálu pro vnější zdi domu můžeme postupovat dvojím
způsobem – buď budeme počítat, že stěny dodatečně zateplíme, nebo vsadíme na co nejlepší vlastnosti
samotného zdiva. Druhá možnost je z mnoha důvodů
výhodnější, masivní dodatečná izolace zdiva, kdy se
například na dům z vnější strany aplikuje silná vrst-

zůstává ale paropropustný a nedochází tak k žádnému
hromadění zkondenzované vodní páry. Polystyren má
také lepší tepelně izolační vlastnosti než minerální
vlna, takže z takového zdiva lze stavět kvalitně izolující stěny bez dodatečné masivní izolace.
Ostatní další důležité technické vlastnosti, jako je
pevnost v tlaku, trvanlivost nebo potřebná vzduchová
propustnost přitom zůstávají zachovány. Díky broušeným povrchům se zvýšila přesnost zdění – zdí se na
tenkou spáru pomocí lepidel a montážní pěny. Z těchto cihel lze kvalitně stavět jednovrstvé zdi pasivního
domu.

Polystyren zastoupí minerální vlna

va polystyrenu, komplikuje řešení okenních otvorů
a prostupů a takové stavby navíc z architektonického
hlediska působí poněkud „neohrabaně“.
Dnes již ale vznikají i architektonicky pozoruhodné
zděné stavby, které současně splňují nároky na tepelně izolační vlastnosti pro pasivní dům. Vývoj nových
zdicích prvků naštěstí umožnil architektům větší rozlet
i v případě, že má dům z pohledu energií fungovat
i velmi šetrně. Firmy stavební systémy zdokonalují a na
trhu objevují novinky, které usnadňují situaci jak architektům, tak investorům.

Cihla je stále nejdůvěryhodnější
Největší tradici mají v našich zemích pálené cihly
a snad i díky ní stále českému trhu se zdicími materiály
dominují. Pro českého investora je sázkou na jistotu,
a dobrými důvody pro to jsou právě dobré vlastnosti
tohoto materiálu – výborná tepelná akumulace, vzduchotěsnost a dlouhá životnost.
Jen se spoléháním na tradici by ale v současném
konkurenčním prostředí výrobci nevystačili, parametry součinitele prostupu tepla zdmi z běžných pálených cihel pro splnění standardů nízkoenergetických
a pasivních staveb nestačí, a tak vývojáři přicházejí
s různými vylepšeními. Do otvorů v děrovaných cihlách
například vkládají integrovanou izolaci – expandovaný
polystyren nebo minerální vlnu. Díky tomu se dosahuje vynikajících parametrů, takto upravené cihly mají
vynikající hodnotu součinitele prostupu tepla až 0,11
W/m2K. Laik přitom nemusí mít obavy ze začlenění
netradičního materiálu do páleného výrobku, expandovaný polystyren je v dutinách cihel pevně fixovaný,
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Jinou variaci na totéž téma – plnění pálené cihly
izolací – představují cihly plněné minerální vlnou.
I tento patent pomáhá výrazně snižovat náklady na
stavbu i vytápění domu. Dokáže vytvořit vnější stěny
pro tavby nízkoenergetických nebo pasivních rodinných domů, a to již při tloušťce stěny 42,5 centimetru,
a přitom toto zdivo není nutné dále zvenčí zateplovat.
Díky tomu se sníží náklady za stavbu, vytápění a údržbu domu.
Takové stěny spojují výhody pálené cihly, k nimž patří
hlavně pevnost a vysoká únosnost, ale i dobrá ochrana
proti hluku, s výhodami minerální izolace, jež přináší
kromě kvalitní tepelné ochrany i difúzi vodních par,
takže přispívá v zlepšení vnitřního prostředí stavby.
Vnější stěna tak může „dýchat“, napomáhá regulovat
vnitřní vlhkost v místnosti na optimální hodnotu pro
příjemné a zdravé bydlení. Díky hydrofobizaci přitom
vata nenavlhne. Akumulační schopnost pálené cihly
navíc v zimě brání rychlému vychladnutí domu a v horku zabraňuje přehřátí. Tvarovka při tloušťce 36,5 cm
obsahují v dutinách izolaci o tloušťce až 24 centimetrů
a dosahují tak velmi nízké tepelné vodivosti a součinitele prostupu tepla (U = 0,19 W/m2K). Cihly i přes svoji
masivnost váží pouze 14,2 a 16,6 kg, což usnadňuje
manipulaci.

Pórobeton s řadou výhod
Méně tradice, zato srovnatelné množství realizací na
stavbách běžných i šetrných domů má pórobeton.
Stavby z tohoto materiálu mohou mít jednovrstvé
silnější stěny o tloušťce 37,5 až 50 centimetrů a výrobci
deklarují, že jde o materiál schopný sehrát při realizacích pasivních domů stejnou roli jako výše zmíněné
„patenty“ pálených cihel s vnitřní izolací. I pórobeton
totiž disponuje dobrými tepelně izolačními parametry – součinitel prostupu tepla je při tloušťce zdiva 50
centimetrů U=0,20 W/m2K. V případě pórobetonu jde
také o lehký materiál, takže manipulace při výstavbě
je snadná, lehkost hraje ale pozitivní roli v samotné
konstrukci, protože stavba není zdivem tolik zatěžována.
Vylehčení pórobetonu se dosahuje ve výrobě vytvořením pórů přímo ve vlastní hmotě betonu. Podle

složení se pórobeton dělí na plynobeton, plynosilikát,
pěnobeton a pěnosilikát.
Pro výstavbu pasivních a nízkoenergetických domů
se tento materiál hodí díky svým tepelně izolačním
vlastnostem a výrobci jej u nás dodávají jako kompletní stavební systém.
Pokud se při použití pórobetonu zvolí varianta nosných stěn o tloušťce 37,5 cm, lze je v rámci uceleného
systému dodatečně izolovat pórobetonovými deskami,
které se nalepí na vnější stranu obvodové stěny pomocí tepelně izolační malty. Není tak zapotřebí masivní
vnější izolace a vnější pórobetonové prvky vytváří
s nosnou stěnou konstrukci z jednoho druhu materiálu
a pevný podklad pro vnější omítku.
Užití pórobetonu má ale svá úskalí, např. pokud je ke
spojování bloků použito polyuretanové pěny. Stěny
pak mohou vykazovat sníženou únosnost a PU-pěna
způsobuje mimo jiné to, že jsou vlastnosti zdiva extrémně ovlivňovány změnami vlhkosti a teploty. Jiným
potenciálním problémem použití pórobetonu je nutnost přísného dodržování technologické kázně. Zdivo
z cihelných tvárnic je extrémně citlivé na respektování
předepsané kvality tvarovek a parametrů lepidla nebo
zdicí malty, ale i na provedení vnitřních a vnějších
omítek.

Vápenopískové zdivo
Další typ tradičního zdiva tvoří vápenopískové cihly, které umožňují díky své vysoké tvarové přesnosti
zdění na lepidlo. V současné době je pro obvodové
stěny doplňováno tepelnou izolací a v této kombinaci
přináší pro investora řadu výhod. Díky vysoké pevnosti vápenopískových cihel se staví běžné nosné stěny
v tloušťkách od 175 do 240 mm, což umožňuje zvětšování užitné podlahové plochy. Vzhledem k výborným akustickým a akumulačním vlastnostem tohoto
zdiva z vápenopískových cihel, se realizují stavby často
v nízkoenergetickém a pasivním standardu. Vápenopískové zdivo je ekologický materiál složený z vápna,
písku a vody. Má nízkou spotřebu primární energie
na výrobu a zdivo dosahuje zejména vysoké pevnosti
v tlaku. V Německu je z vápenopískových cihel postaveno téměř 40 % pasivních domů.

Beton – pevný a elegantní
Místo mezi materiály pro vnější stěny šetrných staveb
si v poslední době získává i beton a řadí se tak nečekaně vedle klasické zděné technologie, jakými jsou pálené cihly nebo pórobetonové bloky. Využívá se přitom
jedné z největších předností betonu – jeho mimořádné
pevnosti v tlaku. Ta umožňuje stavět obvodové stěny o tloušťce pouhých dvaceti centimetrů při splnění
nároků na nosnost a další statické vlastnosti. Betonové
konstrukce ovšem počítají s dodatečnou vnější dodatečnou izolací.
Betonové stěny vnějšího pláště pasivního domu se
lijí do bednění a vznikají tedy přímo na stavbě. Je-
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jich optimální tloušťka je zhruba 180 mm a více, ale
s menšími tloušťkami již raději není bez zvláštních
opatření, jako je zajištění větší tekutosti a zpracovatelnosti betonové směsi, vhodné počítat. Tímto způsobem lze stavět velmi rychle a přitom kvalitně a bez
tepelných mostů – brání tomu výrobní postupy, díky
nimž lze tvarovat detaily betonové konstrukce a zároveň dobře fixovat polohu tepelné izolace. Na stavbách
se ale uplatňují i prefabrikované betonové výrobky.
Při takové realizacích pasivních domů lze dosáhnout
i tenčí betonové stěny a jít až na patnácticentimetrovou tloušťku. Výroba dílců na ocelových podložkách
zajišťuje vysokou kvalitu povrchů i na straně interiéru,
které v některých případech stačí vyspravit a opatřit
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nátěrem, v „horším“ případě je nutno je pod nátěry naštukovat. Výhodou je ještě rychlejší výstavba.
Z prefabrikovaných dílců se staví hlavně montované
rodinné domy, které představují vhodné řešení pro
svépomocné stavby, jejichž investoři chtějí náročnější
fáze stavby přenechat odborníkům.
Výhodou tenkých nosných stěn z betonu je také zmenšení celkové tloušťky obvodového pláště domu, díky
tomu je možné získat větší obytné plochy. I to v důsledku znamená úsporu – každý ušetřený metr čtvereční užitné plochy totiž znamená podle dnešních cen
na trhu nemovitostí pro investora úsporu přibližně 25
000 Kč. Tenčí stěny přitom mohou přinést překvapivé
výsledky – pokud se síla vnějšího pláště stavby zmenší

o pouhých deset centimetrů, znamená to např. pro
dům o půdorysu deset krát deset metrů tři čtvereční
metry obytné plochy navíc.

Sádrokarton nejen pro příčky
Realizovat stavbu domu ale neznamená pouze stavět
vnější nosné zdivo. Vnitřní prostor je třeba členit a často hraje roli i to, jak příčky zatíží stropy a jak budou
v konstrukci fungovat, pokud jde o statické vlastnosti.
V této oblasti si nezastupitelné místo získal sádrokarton se svými nesčetnými variantami.
Říká se, že ze sádrokartonu je možné vyrobit cokoli,
a nabídka řešení i počet realizací svědčí o tom, že nejde o nadsázku. Jen namátkou – vedle příček a strop-
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ních podhledů lze ze sádrokartonu v interiéru postavit
obloukové stěny, vestavné skříně, ale i podlahy a řadu
dalších praktických prvků. Sádrokarton je více než sto
padesát let starý patent výroby panelů založený na
lisování sádrové hmoty mezi dva silné kartony papíru.
Některé typy desek mají sádrové jádro napuštěno silikonem, aby lépe odolávali vlivům vlhka v prostorách,
kde je zvýšená vlhkost.
Technologie se ovšem rozvíjí a v současnosti se sádrokarton dostal do stádia, kdy dokáže velmi dobře zastoupit zdivo, ale i dřevo a laminátové desky. Předních
výrobci nabízející kompletní sádrokartonové systémy
suché výstavby, v nichž se uplatňují například desky
s protipožární úpravou, impregnace do vlhka, speciální
výrobky s perforací určené pro zlepšení akustických
vlastností interiéru, a samozřejmě i sádrokartony se
zlepšenými tepelně-izolačními vlastnostmi, které využívají složek polystyrenu. Tvarovou variabilitu pak nabízejí sádrokartonové desky, jež lze částečně ohýbat.

Pestrá paleta variant
Do výčtu kladů sádrokartonu patří i snadná manipulace
a zejména nižší řemeslná náročnost. Instalace sádrokartonových prvků je snadná i pro zručnější kutily, kterým
pomáhá dobrý servis a poradenství renomovaných
výrobců, kteří stojí o co nejširší uplatnění svých produktů. Pro umístění sádrokartonových desek se používají
kovové nebo dřevěné profily a s objednávkou hlavních
dílů získáme i speciální šrouby, hmoždinky, instalační
krabice, tmely, stěrky a hmoty pro povrchovou úpravu.
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Variací v sortimentu sádrokartonových desek je mnoho, ale při jejich aplikaci je nutné pamatovat na to, že
sádrokartony nemohou sloužit jako nosná konstrukce.
Uplatnění najdou při zřizování příček, suchých omítek
a předsazených stěn a najdeme je jak v rekonstruovaných domech a bytech, tak v novostavbách. Lze je použít i v koupelně nebo kuchyni, tam ale musí jít o sádrokartonové desky se speciální úpravou, která počítá se
zatížením vlhkostí. Sádrokarton poslouží i k vytvoření
velmi originálních řešení, jako jsou například repliky
historických prostor s klenutými stropy, ale i moderní
interiérová řešení. Lze z něj vytvářet i vestavný nábytek nebo pouzdra posuvných dveří a bez sádrokartonu
si už v podstatě nelze představit stropní podhledy.
Aplikace sádrokartonu s využitím kovových profilů
a SDK desek patří mezi suché procesy, což velmi usnadňuje jeho využití, práci přitom neohrožuje stávající
vybavení bytu. Úkolem takto vytvořených příček a stěn
je především přepažení prostoru, mohou z nich ale
vznikat i instalační stěny bytových jader a mezibytových stěn s vyššími nároky na požární odolnost a akustické vlastnosti. Již bylo zmíněno, že jde o nenosné
konstrukce, to ale neznamená, že stěny nelze využít
k zavěšování běžných předmětů, stěny lze ale snadno
upravit tak, aby unesly i zavěšené skříňky nebo i kotle
k ohřevu vody nebo topná tělesa. Úpravami lze také
zvýšit požární odolnost na vzduchovou neprůzvučnost.
Text: David Daniel,
foto: Shutterstock.com
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Že je půjčka na vlastní bydlení jednou z mála rozumných půjček, na tom se shodnou snad všichni finanční poradci a konzultanti. Investice do vlastního bydlení je
v době nízkých sazeb hypoték jistě správným rozhodnutím. „Extrémně nízké úrokové sazby motivují ke koupi nemovitosti. Splátka hypotéky je totiž často nižší
než požadované nájemné,” vysvětluje velký zájem o pořízení vlastní nemovitosti
odborník Jan Lener.
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Hypotéku nepotřebují jen mladé rodiny, ale i páry,
kterým již děti vylétly z hnízda a chtějí si pořídit chatu
na letní sezónu či se chtějí přestěhovat z rodinného
domu za městem zpátky do centra. O koupi vlastního
bydlení na hypotéku uvažují dvě třetiny lidí a téměř
polovina z nich za tímto účelem spoří. Průměrně lidé
naspoří za účelem pořízení vlastní nemovitosti 485
tisíc korun. Tato částka představuje tzv. akontaci, tedy
vlastní zdroje, zbytek financují hypotéčním úvěrem.
Jak dále vyplývá ze statistik, tyto vlastní úspory představují zhruba 20 % z průměrné výše hypotéky, která
je podle dlouhodobých statistik překračuje 2 100 000
korun.
Možná, že i vy právě zkoumáte možnosti financování
vysněného bytu nebo domečku a uvažujete o hypotečním úvěru. Prošli jste doposud desítky webových
stránek bank, či webů věnujících se osobním financím, a nejste z toho vůbec moudří. Hypotéka účelová,
neúčelová, hypoteční úvěr, fixace úrokové sazby... Je
hypotéka to samé, co hypoteční úvěr? Pojďte si v tom
s námi udělat trochu jasněji.

Hypotéka nebo úvěr?
Hypoteční úvěr je druh bankovního úvěru, který
nejčastěji používáme na financování nového bydlení
nebo rekonstrukci. Oproti jiným úvěrům, například
spotřebitelským, má výhodnější podmínky v podobě
nižších úrokových sazeb a zároveň delší doby splatnosti. Proto si můžete půjčit daleko vyšší částku. Bance
naopak dáváte záruku a tedy možnost poskytnout
vám výhodné podmínky tím, že jí dáváte do zástavy
svou nemovitost.
Je ale hypoteční úvěr to samé co hypotéka? Jasně
řečeno, není. Hypotečnímu úvěru se také často zjednodušeně říká hypotéka, ale tento termín je vlastně
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nesprávný. Hypotéka je totiž zástava, kterou máte
vázánu svou nemovitost – například stavěný dům nebo
koupený byt. Že ale o hypotékách ve smyslu úvěru od
banky slýcháte dnes a denně? Ano, je to pravda. Nejen
laik přicházející do banky nebo média, ale často i odborníci tyto dva pojmy zaměňují. Rozdíl mezi nimi tak
v dnešní běžné praxi vnímá jen málokdo.

Hypotéka neboli zástava pro banku
Jakou hypotéku můžete proti hypotečnímu úvěru bance zastavit? V první řadě musí mít zastavovaná nemovitost stejnou hodnotu jako váš úvěr, nebo vyšší. Není
nutné, aby to byla přesně nemovitost, kvůli které si
úvěr chcete vzít, tedy například dům, který stavíte. Je
obvyklé, že při koupi bytu do osobního vlastnictví ručí
klient přímo tímto bytem. Pokud ale staví vlastní dům
a má zatím jen stavební pozemek, musel by postupně
zastavovat a zapisovat do katastru nemovitostí domek
vždy, po dokončení jisté fáze stavby. V těchto případech využívají klienti pro zjednodušení administrativy
často jako zástavu například byt nebo dům svých rodičů. Když je pak jejich vlastní domek kompletně hotový,
původní zástavu zruší a zastaví svou vlastní nemovitost. Tím ovšem výčet zdaleka nekončí, pro hypotéku
můžete použít třeba chalupu, chatu nebo podnikatelský objekt, u staveb je běžné také ručení rozestavěnou
nemovitostí.

K čemu lze hypoteční úvěr využít?
Dříve si klienti hypotečních bank mohli půjčit peníze
prostřednictvím hypotečního úvěru jen na výstavbu
nebo pořízení nemovitosti. To už neplatí, hypoteční
úvěr můžete využít například na koupi družstevního
bytu, ale třeba i s jeho pomocí rekonstruovat byt,
který je v majetku obce, abyste získali právo k jeho
užívání. Dá se také zaplatit odstupné uživateli družstevního bytu. Ve všech případech ale platí, že musíte

proti získanému úvěru bance zastavit nějakou nemovitost. U družstevního bytu si nekupujete nemovitost,
ale podíl v družstvu. Chcete-li si tedy na nákup půjčit
prostřednictvím hypotečního úvěru, musíte se zaručit
jinou nemovitostí. Ve všech těchto případech nějakým
způsobem řešíte bydlení, berete si tedy účelový hypoteční úvěr.
Aby vše nebylo tak jednoduché, vstupuje do hry ještě
takzvaná americká hypotéka. Americká hypotéka
neboli neúčelová hypotéka je další příklad, jak se vžil
zjednodušený termín. Ve skutečnosti bychom měli
mluvit o americkém hypotečním úvěru. Je to takový
úvěr, kdy se zaručíte nemovitostí, ale půjčené peníze
nemusíte využít na bydlení. Účel, za jakým si je půjčujete, je zcela ve vaší režii. Úvěr tohoto typu má sice
o něco přísnější podmínky, než klasický hypoteční úvěr
– tedy ten, který si berete k zakoupení nebo postavení
nemovitosti – přesto je ale stále výhodnější než spotřebitelský úvěr.

Pojištění je nutné
Hypotéka je závazek na řadu let, během kterých může
dojít k pojistné události nejen na nemovitosti, ale také
ve vašem životě. Pojištění k hypotéčnímu úvaru vám
tedy zajistí klidné spaní pro případ, že byste nebyli
schopni splácet měsíční splátky. Většina bank nabízí
zřízení pojistky přímo při zřízení úvěru a takto kombinovaný produkt zohledňuje lepšími podmínkami.
Životní pojistka by vám a vaší rodině měla krýt splátky
pro případ vážné nemoci, úmrtí, ale také lze pojistit

úvěr pro případ ztráty zaměstnání. Pojišťovna sice
nebude za vás splácet pojistku v případě nezaměstnanosti nekonečně dlouho, dá vám ale nejméně půlroční
šanci najít si v klidu nové zaměstnání s dostatečně
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vysokým platem. Pojištění nemovitosti by mělo krýt
nejen krádež a vandalismus, ale i živelnou katastrofu.
Pojistku lze sjednat tak, že po celou dobu trvání úvěru
platíte stejné částky, existují ale i kapitálové pojistky,
které lze „předplatit“ vyššími splátkami na počátku.
V posledním období splácení pak nemusíte platit pojistku vůbec, doba pojištění ovšem stále trvá.
Banky pojištění vyžadují, když si tedy děláte rozpočet,
co vás všechno během splácení hypotéky čeká, musíte
připočítat i pojištění. Vzhledem k tomu, že výše pojistky se odvíjí od výše úvěru, může být měsíční platba
pojištění nezanedbatelnou položkou.

Doba splácení a doba fixace
Dobu splácení si s bankou sjednáte při uzavření hypotéční smlouvy. U nás je nejdelší období zpravidla 30
let. Kromě toho ale budete sjednávat také takzvanou
dobu fixace, to znamená období, kdy se podmínky
smlouvy nebudou měnit ani ze strany banky, ani ze
strany klienta. Budete platit předepsané splátky a předepsané úroky. Doba fixace je nejméně jeden rok,
obvyklá delší doba je pět let, některé banky nabízejí
i dlouhodobou fixaci úroků na deset i patnáct let.
Obecně platí, že čím delší fixace, tím vyšší úroky. To ale
není jediná věc, kterou je třeba vzít v potaz. Není na
škodu poradit se s finančním expertem, jaká je tendence úrokové míry – tedy jestli lze počítat s tím, že
úroky porostou, nebo budou klesat.
Výhodou kratší doby fixace je také možnost jednorázového umoření celého úvěru nebo jeho části. Po
skončení fixačního období totiž
můžete mimořádnou splátku
– a tím snížení celé hypotéky
a samozřejmě i dalších splátek
– provést bez sankcí. Během
fixačního období je to možné
právě jen za cenu zaplacení
sankcí, jejichž výše je značná
– bance totiž kryje velkou část
toho, co by od vás v případě
splácení podle smlouvy získala
na úrocích.
V době skončení fixace lze
změnit i dobu splácení. A je
to také nejlepší okamžik, kdy
využít možnosti refinancování
hypotéky. Stává se totiž, že vám
jiná banka nabídne výhodnější
podmínky, pak jistě stojí zato
převést svou hypotéku právě
tam. Než to uděláte, promluvte
si se svým bankéřem v bance,
kde hypotéku máte. Pokud jste
spolehlivý klient a přijdete s tím, že vám jinde nabízejí
podmínky lepší, s největší pravděpodobností se vám
tyto podmínky pokusí zajistit i vaše stávající banka.
Foto: Shutterstock.com
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INZERCE

SLADKÝ ŽIVOT
NA ZAHRADĚ (S VODOU)
Málokterý televizní pořad či web má takovou šanci získat zájem diváků (návštěvníků) jako ten, jehož děj se točí kolem zahrady. Téma stále aktuální a svěží – už
několik tisíciletí. Otázky týkající se bazénů, teras, fontán, soch nebo umělého
zavlažování se řešily 4000 let před naším letopočtem snad se stejnou vášní jako
dnes. Možná i proto, že zahrada zkrátka vždycky byla a je vnímána také jako
odraz svého majitele. A vy znáte někoho, kdo by netoužil po odrazu co nejvíc
lichotivém?
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Zelené oázy s pointou
„Mám rád zahrady, které vypráví příběh. Mají svou
pointu. Vždycky proto bedlivě naslouchám majitelům,
jak žijí a co by si na své zahradě rádi splnili,“ říká o své
filosofii zahradní architekt Ferdinand Leffler z Atelieru Flera a také moderátor nového seriálu České
televize „Ferdinandovy zahrady“. Jeho názory nejenom inspirují, ale pohladí i duši majitelů zahrad, kteří
občas s obavou očekávají, s jakým ohlasem se jejich
úsilí setká. „Méně se dnes zajímáme o to, co tomu
řekne soused a podstatně více se zaměřujeme na své
potřeby a přání. To vede k zahradám, do kterých se
těšíme, k zahradám, které slouží nám a ne naopak.
Kouzlo dnes v zahradách nevnímáme v překombinovanosti a zbytečně okázalých výrazech. Trendem se stává
šmrnc a vyváženost. Vkus a harmonie. Netleskáme
sumě utracených peněz, ale přístupu a citu při budování celku zahrady, kompozice, příběhu,“ říká pan
architekt.

Umělecké dílo zvané zahrada
Pokud někdo o vaší zahradě prohlásí, že je to originální umělecké dílo, věřte, že vám nechce jen planě
zalichotit. Za umění se totiž zahrada vždycky považovala a není divu, že úžasná přírodní scenérie inspirovala také tvůrce. Prolíná se výtvarným uměním, hudbou
literaturou, filmem… Zahrada byla například velmi
silným magnetem pro velkého impresionistu Clauda
Moneta, který tak mistrně přenesl na plátno hru barev, světla a stínů, atmosféru svých zahrad v Giverny.
Jeho nádherná jezírka plná leknínů dodnes vzbuzují
nadšení… Pravdou je, že zahradě Claude Monet věnoval veškerý svůj čas a jak sám říkal, i peníze. Tak daleko
samozřejmě v zahradnické vášni jít nemusíme, určitě
se však vyplatí zajet si do normandské Giverny pro potěšení a inspiraci. Té není nikdy dost, ale jak říká pan
architekt, důležitý je vlastní vkus a vyjádření: „Dnes se
nesnažíme v zahradách napodobovat exotické koncepty, klient nepřichází s přáním pro vytvoření zahrady
v japonském nebo francouzském stylu, chce mít svůj
styl. Styl bez potřeby ukazovat se“.

Co se nosí?
Otázka by spíš měla znít, co sluší zahradě a to by měl
nejspíš každý majitel posoudit sám. Například zpěvák
Elton John, který říká, že „nesnáší zahrádkaření, ale
miluje zahrady“, nedá dopustit na perfektně pěstěný anglický trávník, bazén, ratanový nábytek. Tak je
tomu v Beverly Hills, ale my se radši rozhlédneme po
českých končinách. Podle pana architekta Lefflera
rozhodně našim zahradám sluší lokální přírodní materiál – kameny do zídek, dřevo na podlahu terasy ani
dlažba se nevozí přes půl planety. Proč také? „Kromě
dobrého pocitu se často dostaví i harmonie v designu.
Dojde k reálnému materiálovému propojení s původní zástavbou a s kořeny místa. Romantické povahy
nepochybně ocení trend recyklace materiálů a vintage
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v zahradě. Staré cihly, oprýskaný smaltovaný lavor
po babičce, trámy z krovu staré chalupy anebo třeba
lampa, kterou jsme našli na půdě. To vše umí zahradě
vtisknout jedinečnost, díky níž se ze zahrady stává
zase o něco víc jen ta naše, naše jedinečná. Hitem posledních let jsou přírodní zahrady a k tomu se přibližují
některé anglické zahrady, v podobném duchu je najdeme i na francouzském nebo italském venkově. Jde
zde o práci s rostlinami v tom nejpřirozenějším stylu.
Pokud ale patříte k lidem, které znervózňuje sedmikráska v trávníku, pak tento druh zahrady není pro vás.
Do zahrady si vneste styl, který právě vám bude dělat
dobře, a ne ten, který je IN.“

Jen tak se trochu uvolnit
Pro někoho je zahrada místem, kde se dá slušně společensky zavířit (třeba na grilovací párty), prožívat rodinné radosti, nebo si prostě jen tak v soukromí rozjímat.
Zahrada nás spojuje s přírodou, ale současně poskytuje
komfort, který k pohodě potřebujeme – tedy pokud
si vybereme vhodný nábytek. Je jisté, že s jídelním
stolem a pár židlemi už dneska nevystačíme (k radosti
výrobců) a také, že v houpacím lehátku nebo v zavěšené síti má člověk daleko větší šanci zapomenout na
všechny starosti světa a dobít si energii. Trend, který
přináší co největší pohodlí je tedy velmi vítaný. „Ke
slovu přichází stále více zahradní sofá, křesílka s kávovými stolečky a různé typy designového posezení
uvnitř zahrady,“ potvrzuje pan architekt. „Můžeme se
také bavit o lavicích ukrytých v tajemných zákoutích
zahrady anebo třeba o pohodových „daybed’s“ dobře
schovanými před pohledy sousedů, dětí a manželek.“

Pojďte pane, budeme si hrát
Na rozdíl od nás, dospělých, děti dozajista neocení ani sebeoriginálnější designové křesílko – takhle
kdybychom jim nabídli třeba pohádkovou Zahradu
Jiřího Trnky, to by asi byla jiná… Možná by také stačilo
zabývat se jednoduše tím, co děti baví, zajímá. „Do
zahrady přestáváme umisťovat klasické „hrady a zámky“ a přicházíme s herními prvky, které mají podobu
různou, ale ve většině případů ani jako dětské prvky
nevypadají. Jsou to dřevěné kůlničky a klubovničky,
natažené akrobatické slackline, hrazdy, prolejzačky
a šplhadla. Vše je pak v zahradě velmi přirozeně integrováno a často rozeseto v celé ploše. Dětem zkrátka
nevymezujeme jedno jediné místo ke hře,“ uvádí pro
inspiraci Ferdinand Leffler. A ještě dodejme, že ve
stínu zájmu nezůstávají ani posilovací a protahovací
vychytávky pro dospělé. Také si přece rádi hrají (s kondicí).

Svěřte se vrbě
A ještě jedna zelená zajímavost, která je sice ve světě
už dlouho známá a oblíbená, ale v našich končinách si
své stálé místo teprve hledá. Řeč je o vrbě, z níž se dají
na zahradě vytvořit neuvěřitelné věci – od altánků,

NEJVĚTŠÍ VÝROBCE HADIC PVC V ČESKÉ REPUBLICE

Hadice VALMON – hadice nejvyšší kvality a spolehlivosti!
Možná teď řešíte dilema, kterou hadici si koupit. Dobrý prodejce vám s vybráním té správné vždy poradí.
Každopádně, než se pustíte do výběru, předem si ujasněte, na co ji budete používat. Existuje totiž celá řada
typů – od zahradních přes zemědělské až po průmyslové. Všechny mají své specifické vlastnosti, a ne všechny
budete potřebovat.
Už Vás přestala bavit nabídka spousty nekvalitního,
i když levného zboží? Chcete opravdu kvalitu za přijatelnou cenu? Obraťte se proto na výrobce, který má
dlouholeté zkušenosti a dbá na mimořádnou kvalitu
svých výrobků.
V České republice patří mezi největší výrobce PVC hadic značka Valmon, která už má více než 25letou tradici nejen u nás, ale i v zahraničí, tradicí, která znamená
kvalitu a zodpovědný přístup k zákazníkovi. Za ty více
jak dvě desetiletí zakotvila na trhu především s důrazem na kvalitu svých výrobků. Zároveň se může pyšnit
spokojenými odběrateli a krátkými dodacími lhůtami.
Nejvíce si však pochvalují jejich dlouholetou životnost,
díky které nemusí každý rok řešit nákup nové hadice.
Lidé mají „Valmonky“ ve veliké oblibě, protože neustále rozšiřují sortiment, a to i na hadice se speciálním
zaměřením. Díky pečlivému naslouchání potřebám

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;
Holešov, Dr.E. Beneše 1699

trhu mají 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 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. .
Pokud hledáte značku, která využívá prvotřídní
materiál, abyste byli s výrobky maximálně spokojeni,
obraťte se na www.valmon.cz.

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

www.valmon.cz

iglú po tunely pro děti a dospělé až po oplocení celých
zahrad. V západní Evropě a Americe můžete vidět vrbové stavby v parcích, na dětských hřištích. Vrba patří
k přírodním materiálům, které se také využívají v umělecké tvorbě tzv. Land art. Kdoví, třeba se díky vrbě
vaše zahrada jednou stane výstavní síní pod oblohou…

Gurmánské potěšení
Často v poslední době můžete slyšet o jedlé zahradě,
což je tak příjemný a navíc chutný trend, že by snad
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neměl z našich životů nikdy vymizet. Je natolik výrazný, že se dostal i do literatury. Důvěrně známý je
například Zahradníkův rok Karla Čapka, o svých zkušenostech také mimo jiné vypráví rovněž Peter Mayle
v knize Znovu v Provence: „Vypusťte Francouze do
volné přírody a první, co bude chtít udělat je zorganizovat to tam a zadruhé zjistit, jestli tam nebude něco
k jídlu. Kuchyňská zahrada uspokojuje oba základní
požadavky. Krásná na pohled a chutná k večeři.“
Pokud se pro jedlou zahradu rozhodnete, věřte, že

tě vybaví Poklad na Stříbrném jezeře… Kouzlo padající
vody samozřejmě nepřitahuje jenom filmaře a tak si
vybavujeme bazény a jezírka nejrůznějšími typy kaskád,
fontán, vodopádů – pro osvěžení, uvolnění i atmosféru
zahrady, ve které se při zvuku vody tak příjemně rozjímá.
Na celkovém výrazu zahrady se tvar vodopádu nesporně podpisuje, proto je potřeba zvážit všechny možné
i nemožné varianty. Velmi zjednodušeně můžeme
vodopády dělit na formální (charakteristické jsou geometrické tvary) a neformální, které mají nepravidelné
tvary a působí tudíž mnohem přírodněji. Představte si
třeba vodopád jednoduchý a nízký – pokud chcete, aby
se zahrada opticky rozšířila a zkrátila, pak to může být
dobrá volba. Naopak kaskádovitý tvar prostor vizuálně
zúží a prodlouží.

Náročný, ale působivý společník
Nejvhodnějším materiálem je samozřejmě kvalitní
kámen (třeba pískovec), využívá se také beton, nerezová ocel, prefabrikované plasty a další. Zmíněný kámen
je vůbec základem zahrady a není zdaleka vyhrazen
jenom pro prvky, které strukturují zahradu, jako jsou
stěny nebo schody. Z kamene se dnes tvoří nábytek,
sochy nebo fontány, o kterých ještě bude řeč. Ale zpět
ke kouzlu padající vody: z hlediska stavebního jsou vodopády ze všech zmíněných i nezmíněných zahradních
prvků asi nejsložitější, ale také nejpůsobivější. A jako
každý vodní prvek má svá úskalí, proto je dobré poradit se zahradním architektem, svěřit jeho vybudování
odborníkům. Vodopády se zasazují do kamenné zídky,
terénního valu nebo svahu, a protože jsou nepřehlédnutelné, měly by také s koncepcí zahrady souznít.

Dolce vita s fontánou

ani moc nebude záležet na tom, jestli získá podobu
ovocnou, zeleninovou nebo bylinkovou. A stejně tak
nebude rozhodující, zda jí vymezíte plochu jednoho
aru nebo jí věnujete terasu či balkon. Vždycky bude
pro potěšení.

Magie vodopádů
Těžko asi někdo spočítá, kolik filmových „koupacích“
scén se odehrává pod vodopádem nebo alespoň pod
splavem. Milovníci příběhů Karla Maye si nejspíš okamži-

Člověk nemusí být hned maximalista a pořídit si na
zahradu dekoraci třeba na způsob věhlasné římské
fontány di Trevi. Pravda, tenhle barokní klenot, který
mimo jiné proslavil film Federica Felliniho Sladký život,
by téměř stoprocentně budil emoce okolí, nicméně
zůstaňme v realitě. Fontány dnes už nejsou jenom
symbolem luxusu a okrasou zámeckých parků nebo
náměstí, ale zdobí také naše interiéry, zahrady, terasy,
ba i balkony, kde v horkých letních dnech příjemně
osvěží vzduch.
Také v případě fontány můžete svou fantazii opravdu
hodně rozprostřít – v nabídce jsou nejrůznější tvary,
velikosti, barvy i sestavy, světelné i zvukové efekty, je
možné ji vybavit třeba soškou nebo vodotryskem. Přestože fantazie bude při plánování fontány určitě pracovat naplno, je dobré si s chladnou hlavou představit,
do jakého prostředí ji chceme zasadit: do prostoru
jako solitér, na terasu nebo připojit ke stěně, pergole?
Její přítomnost totiž může tvář zahrady docela snadno
a zásadně ovlivnit… V hitparádě materiálů si velmi
dobře vede přírodní kámen (kamenné fontány jsou
vždycky velmi efektní), populárním materiálem je stále
kov a v současné době také keramika nebo sklo. Kdo
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sází na sluníčko, pořídí si fontánu solární.
Výrobci se předhánějí v designu, technologiích a to je
dobře. Zahradní fontány přinášejí do našeho soukromí
nejen neobyčejnou atmosféru a pohodu, ale i kus romantiky, která v běžném životě zase tak moc k dostání
není.

Co si dáte k pití?
K tradičním zahradním prvkům patří také pítka, která
sehrávají nejen dekorativní roli, ale především slouží
jako zásobárny vody pro ptačí společnost. A pro radost
slouží i nám – to když pozorujeme ptactvo při občerstvení, koupeli nebo při pohledu na umělecky pojaté
pítko. Říká se, že příliš zdobená pítka ptáky příliš
nezajímají, to by ovšem znamenalo, že jdou s dobou.
Současné trendy přece žádají co nejvíce splynout s přírodou, ne?
Šikovní jedinci si místo pro ptačí občerstvení snadno
vyrobí sami, ještě šikovnější ovšem je, porozhlédnout
se v obchodech. Vybrat to pravé, aby potěšilo nejen
naše, ale i ptačí oko se dá docela snadno, v nabídce jsou pítka z přírodního i umělého kamene, litiny,
keramiky, betonu nebo z tvrzeného plastu. Ať už se
rozhodnete pro jakýkoliv typ, mělo by pítko vzhledově ladit se zahradou (jako ostatně všechno, co do ní
usadíme). V každém případě je umístěte do volného
prostoru a do příslušné výšky – nejenom kvůli predáto-
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rům, ale také proto, aby ptačí hosté měli do zahrady
pěkný výhled.

Tempem k pohodě
Podle studie Institutu Médiascopie dávají například
Francouzi bazén do souvislosti s pocity pohody, štěstí,
uvolnění, oceňují ovšem i uživatelskou přívětivost.
Bazén berou jako ideální místo, kde mohou o sebe
pečovat, sportovat, relaxovat, trávit čas s rodinou
a přáteli. Pro většinu Francouzů je bazén takovým
splněným snem. Podobně si užíváme vodních radostí
i u nás, bazén považujeme za sen docela splnitelný
a vůbec nám nevadí, že v realitě neplaveme v dokonalém luxusu jako třeba celebrity na Azurovém pobřeží.
A protože spolu s tím, jak roste zájem, roste i informovanost, nebudeme se tentokrát podrobně věnovat
jednotlivým typům bazénů (nadzemní, polozapuštěný,
zapuštěný, otevřený, krytý…), ale podíváme se, co se
v bazénovém světě nosí. Jisté je, že velké slovo mají
špičkové technologie, dává se stále větší důraz na pohodlí, bezpečí a samozřejmě i na design.

Chytrý telefon v akci
Tak trochu z oblasti sci-fi může například vypadat
nabídka prostřednictvím technologie rozšířené reality.
Což je, hodně zjednodušeně řečeno, obraz reálného
světa doplněný o prvky počítačové grafiky. Tenhle

způsob nabídky by měl být v budoucnu běžnou záležitostí (a samozřejmě nejen v oblasti bazénů). V praxi
to znamená, že na vlastní oči můžete vidět, jak bazén
bude v zahradě působit, jestli vybíráte vhodný tvar,
velikost…
Dalším z trendů je ovládání bazénů prostřednictvím
jednoduché aplikace. Když nám chytrý telefon ovládá
chytrý dům, tak proč ne třeba filtraci nebo vyhřívání
v bazénu? Jinou stále populární stálicí je LED osvětlení, což je úsporný a ekologický způsob, jak v bazénu
vykouzlit působivou hru světel, podtrhnout náladu. Co
víc si přát? Na oblibě stále víc získává designová záležitost – fosforeskující mozaika, která se nabíjí světlem
a ve tmě potom vytváří vpravdě magickou atmosféru.
V oblasti materiálů má velkou šanci vystoupit na
přední příčky elegantní, neklouzavý quartz, který
kombinuje přírodní suroviny s nejnovějšími technologiemi. Existuje v několika barevných provedeních
například v béžové, antracitové šedé, světle modré
a v mnoha dalších barvách.

Velký komfort v mini

ho modelu proudící vody. Čištění vody se ovšem v tomto případě neobejde bez provozu čerpadla a koupací
část je třeba pravidelně čistit ručním vysáváním nebo
bazénovým vysavačem.

Příroda jako na dlani
Nepochybné je, že ať už se rozhodnete pro koupací
jezírko nebo biobazén, bude zahrada bohatší o zásadní (a půvabný) prvek zahradní architektury – v létě se
stane atraktivním místem pro osvěžení, na jaře a na
podzim nabídne úžasnou podívanou na scény ze života v přírodě. Místem, které se postará nejenom o naše
prožitky, ale také o zahradu po stránce mikroklimatické, ekologické a samozřejmě – estetické. Vodní plocha
bude vždycky dominantou zahrady, což znamená, že
by s ní měla dokonale souznít (to platí samozřejmě
také o jezírku čistě okrasném, které má ovšem zase
jiné zákonitosti než koupací). Jedna ze základních zásad zní, že na menší ploše působí dobře jezírko v jednoduchých, geometrických tvarech, tvar „ledvinky“
vynikne spíš v rozlehlé zahradě.

Na výsluní pozornosti je také zastřešení bazénu,
o němž je známo, že může koupací sezónu prodloužit
až o dva měsíce. Nejnovější zastřešení jsou víc sjednocená s bazénem, některá až „neviditelná“ a také
bezpečnější. A zase – protože žijeme v tom našem
pěkném 21. století – jsou i bazénová zastřešení, která
přicházejí na trh, ovládaná chytrými telefony a tablety.
Stále populárnější jsou mini bazény (mini pool v angličtině, ve francouzštině mini piscine), které nabízejí
veškerý komfort, ovšem s menšími nároky na prostor
i naše konto.
A ještě jeden trend, který vyvolá představu dálek,
moře – slaná voda v bazénu. Nové typy zařízení pro
slanou úpravu vody jsou nabízeny pro různé velikosti
bazénu. Samozřejmě, že nejde o pravou kopii mořské
vody, ale o variantu, která se už pár let využívá ve
veřejných bazénech a k těm soukromým má čím dál
blíž. Její popularitu totiž, kromě toho, že vyvolává iluzi
mořské vody, podporuje i fakt, že je šetrná k pokožce.

Voda, která voní

Tam za vodou v rákosí

Ze statistických radostí

Velmi módním a žádaným vodním prvkem je v současné době koupací jezírko, které, pokud se jeho tvorby
ujme zkušený odborník, může svým majitelům dělat
radost několik desítek let. Důkazem je vůbec první
koupací jezírko (bez techniky) v hornorakouské obci
Dörfl, které bylo postaveno před více než třiceti lety.
Je prý stále v báječné formě.
Zásadní otázkou je, jestli toužíte po koupacím jezírku nebo biobazénu – obě varianty mají své přednosti,
ale také rozdílné požadavky na uspořádání, úpravu
vody a údržbu. Rozdíl spočívá v principu čištění vody
– zatímco koupací jezírka imitují stojaté vody s množstvím rostlin (o čištění se tedy v regenerační části stará
plankton a sedimentace), biobazén vychází z přírodní-

Jednou kdosi nazval statistiku suchou řečí čísel a možná by už bylo na čase, její pověst trošku napravit. Díky
následujícím číslům se totiž řeč statistiky může nazvat
jako svěží nebo také zelená: Zatímco ve Francii mají
zahrady průměrnou rozlohu asi 500 m², v Německu
350 m² a v Nizozemsku 110 m², je v České republice
průměrná plocha zahrady 910 m². Jestliže se do statistiky nevloudila chybka, tak potom jsme v této sestavě
nejlepší a čísla nás mohou velmi povzbudit: „Když
máme knihovnu a zahradu, nechybí nám nic.“ (Marcus
Tullius Cicero)
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Stále dokonalejší systémy, v nichž se snoubí příroda
s technikou, přinášejí také nabídku nejrůznějšího
vybavení, díky kterému se dá atmosféra velmi slušně
vyladit. Záleží už jenom na fantazii, jestli si k jezírku
opatříte uměle vytvořené vodopády proudící po kamenných stěnách, potůčky a studánky, efektní techniku se stříkajícími fontánami a podvodním osvětlením,
protiproud nebo masážní trysky a další příjemnosti.
Proč takovým tempem roste zájem o koupací jezírka
nebo také biopools, jak se dnes říká? Podle architekta
Ferdinanda Lefflera je to z těchto důvodů: „Přírodní vodní plochy mají bezesporu řadu výhod oproti
klasickým bazénům. V jejich okolí je živo, vážky, ptáci,
daleko lépe se zapojí do zarostlé zahrady, na zimu se
nepřikrývají plastovou zástěnou a hlavně: voda v nich
prostě voní. Kdo jednou zkusil přírodní vodu, ten jí
zpravidla propadne tak, že ho chlorované bazény přestanou zajímat.“

Text: Stanislava Bezděčková,
foto: Shuttesrstock.com
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PROFESIONÁLNÍ UŽITKOVÉ ČTYŘKOLKY
Nadstandardní záruky, zázemí tradiční české firmy, obrovské skladové zásoby dílů
a příslušenství trvale skladem, největší dealerská síť v ČR i SR!

ZÁBAVA

Čtyřkolky Gladiator - nejprodávanější čtyřkolky ČR a SR!
www.ctyrkolky.cz

PRÁCE

LETNÍ RADOSTI V BAZÉNU

NEJSOU ZADARMO

Bazény patří k samozřejmostem komfortního bydlení a naše země patří
k oblastem bazénům skutečně zaslíbeným. Koupání v pohodlí vlastní zahrady ale
vyžaduje nejen vstupní investice na pořízení vytoužené soukromé vodní plochy,
ale i průběžnou péči.
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Na počátku starostí spojených s bazénem stojí výběr
nejvhodnějšího typu a vzhledem k široké nabídce
nemusí být snadná volba. V první řadě bychom měli
uvážit účel, tedy to, k čemu bude bazén převážně
sloužit. Je jistě rozdíl mezi nároky na relaxační lázeň se
zapojením vířivky a mezi potřebou skutečně si v bazénu zaplavat. Podstatným faktorem je také umístění
bazénu na pozemku a zdaleka ne bezvýznamnou
otázkou je výše prostředků, které do pořízení bazénu
chceme investovat.
Nejjednodušší kategorii představují samonosné nafukovací nadzemní bazény, jejichž výhodou je mobilita – pro jejich použití stačí, když na vhodném místě
bazén nafoukneme a naplníme vodou. Údržba takových bazénů je relativně snadná a případné poškození
dokážeme sami opravit s pomocí lepících sad. Někteří
výrobci tyto bazény dodávají i s bazénovou filtrací.
U tohoto typu ale musíme počítat s tím, že platí staré
„za málo peněz málo muziky“. Rozměry se nafukovací
bazén hodí spíše jak dětské koupaliště.
Další nadzemní variantou jsou bazény se samonosnou
konstrukcí. Samonosné bazény z polyesterové tkaniny
se staví pouze prostřednictvím postupně napouštěné
vody, umisťují se na rovný, upravený kruhový podklad
a lze je rovněž zapustit do země. Většinou ale stačí odkopat drny, udusat hlínu, vysypat podkladovou plochu
jemným pískem, položit geotextilii a sestavit obvod
bazénu, který vyložíte fólií.
U montovaných bazénů konstrukce umožňuje zařízení
postavit na povrch, ale také bazén zapustit do země.
Umožní to speciálně vyztužená konstrukce v kombinaci s velmi odolným materiálem s vysokou antikorozní
ochranou.

pické bazény nepravidelných tvarů, Při výběru bazénu
tedy nejsme odkázáni jen na typizované řady. Někteří
výrobci nabízejí bazény na míru podle požadavků
zákazníka, kromě vyšší ceny lze ale připočítat k problémům skutečnost, že se takové nádrže hůře vyhřívají,
protože vody necirkuluje rovnoměrně.

Vyšší standard zapuštěných bazénů
Vyšší standard v nabídce venkovních bazénů představují zapuštěné nádrže, které můžeme rozdělit na
bazény fóliové, sklolaminátové, keramické a kompozitní. Fóliové bazény se vyrábějí na bázi silnostěnného
pozinkovaného plechu, jehož vnitřní povrch tvoří
zpevněná fólie. Pro sklolaminátové bazény je charakteristická vysoká pevnost konstrukce, kterou z vnější
strany chrání a tepelně izoluje silná vrstva polyuretanového nástřiku. Nespornou výhodu představuje
zcela hladký vnitřní povrch a monolitní provedení bez
jakýchkoliv spojů a svarů.
Luxusní keramické bazény zaujmou kvalitou, odolností
i atraktivním vzhledem. Jejich technologie výroby je
založena na vinylesterové vrstvě, která funguje jako
ochrana proti pronikání vody přes stěnu bazénu. Jádro
tvoří keramická vrstva, sloužící především pro pevnost
bazénu a na povrchu jsou bazény chráněny ochrannou
vrstvou, která je odolná vůči UV záření a mechanickému poškození. Kvalita těchto technologií některým
výrobcům umožňuje poskytovat na bazény záruku až
dvacet let.
Pokud příliš nehledíme na rozpočet, lze pořídit aty-
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Zastřešení pro komfort a úspory
K ochraně bazénu, ale i vyššímu komfortu a bezpečnosti přispívá bazénové zastřešení. Motivem může být
úspora nákladů a vyšší komfort při užívání bazénu.
Zastřešení šetří energii za vyhřívání vody v bazénu, do
úsporné kapitoly ale můžeme zařadit i menší náklady
na použití bazénové chemie a menší odpařování vody,
která také není zanedbatelnou položkou v nákladech
na provoz bazénu. Smyslem zastřešení ale je i ochrana
vody před znečištěním z okolí – může jít o listí, trávu
nebo prach – ale třeba i bezpečnost pro malé děti,
které by mohly bez dozoru do bazénu spadnout.
K nejběžnějším variantám zastřešení bazénu patří
variabilní posuvné systémy tvořené několika segmen-

NEčEkANá ElEGANcE

beton blíže k přírodě
Kdysi šedivý či neuměle obarvený, masivní, studený, často braný jen
jako nutné zlo. Ale dnes?!
Evropská špička

KOMERČNÍ PREZENTACE

Toto šťastné spojení se stalo zárukou nejen
opravdu širokého a dostatečně vyzrálého programu, ale i v Evropě konkurenceschopné kvality. V Těšovicích dokáží pro dům a zahradu vyrobit cokoli podle přání zákazníka či architekta.
Takovou zakázkovou výrobou mohou být drobné architektonické prvky do zahrad, atypické
sloupy, složité nosné prefabrikáty, obkladové
desky atd.
Z (podle historiků) ještě nedávné doby dodnes
pramení averze některých architektů k betonu,
i když ten prošel mnoha změnami. Po zpracování, v rozmanitém provedení a tvarech, dospěl
k dokonalosti, která ho předurčuje k tomu, aby
plnil nejen účelové, ale i okrasné funkce. Podnikem, který se už léta zabývá vývojem betonových zahradních prvků, je firma BETON – Těšovice, spol. s r. o. Dodává betonové výrobky pro
městskou výstavbu, soukromé stavby, zahrady
a prvky pro dětská hřiště podle technologie německé firmy Stangl AG.

sériE prvků pro okolí
rodinných domů

Pro okolí rodinného domu dodává BETON –
vítězná cEsta bEtonu
Těšovice především celou sérii prvků určených
Ve městech se dobře využijí nabízené lavičky
k výstavbě plotových sloupků a zídek, dále prea odpadkové koše nebo ochrany stromů. Beton
fabrikované schody, betonové bloky, nádoby
se vydal na vítěznou cestu do zahrad a parků.
na pěstování rostlin nebo nádrže na vodu, prvky
Dnes už nemusíme tyto moderní výrobky obdike zpevňování svahů, kruhové desky, betonové
vovat jen v zahraničních katalozích.
koule, okraje bazénů,
sedací a zahradní náBETON – Těšovice, spol. s r. o.
bytek, ohniště se zaří383 01 Těšovice - Běleč 59
zením na grilování.
tel.: 388 302 811, 388 302 812; fax: 388 331 790
e-mail: tesovice@beton-t.cz; www.beton-tesovice.cz
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Fyzikální

ÚPRAVNA VODY

Aquasar
pro domácíc i průmyslové využití

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

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

WWW.AQUASAR.CZ

ty, které se do sebe teleskopicky zasouvají a umožňují
tak vlastní mobilitu zastřešení. Vyznačují se snadnou
manipulací a lze počítat se skleníkovým efektem, kdy
průhledné zastřešení umožní bazénové vodě získávat
teplo, i když povětrnostní podmínky nejsou příznivé.
Zastřešení můžeme podle nároků na komfort volit různě vysoké a u zastřešeného bazénu tak lze naplánovat
i např. kryté posezení.
Aby byl požitek z osvěžujícího koupání stoprocentní,
je nutné hlavně zajistit naprostou zdravotní nezávadnost lázně. Voda vystavená venkovnímu prostředí totiž
náchylná k různým „neduhům“, jako je přemnožení
bakterií, znečištění prachem a jinými mechanickými
nečistotami a podobně. Voda navíc poskytuje vhodné
prostředí pro organismy, jako jsou řasy, které nám
mohou způsobit nejrůznější potíže. A to nemluvíme
o tom, že koupání ve znečištěné vodě není ani trochu
lákavé z čistě estetických důvodů.

Co nám řekne hodnota pH
Přestože to slovo většinou nemáme příliš rádi, v péči
o bazén může být velmi účinným pomocníkem chemie.
Prvním kritériem, které musíme v souvislosti s kvalitou bazénové vody vzít na vědomí, je totiž hodnota
její kyselosti, tedy pH. Neutrální roztok má hodnotu
pH 7, v bazénech se doporučuje hodnota pH asi 7,4,
protože odpovídá hodnotě pH lidského oka. Při vyšším
pH (nad 7,8) vzniká riziko vzniku sedimentů a zákalu
a také chlor použitý k desinfekci není ve vodě účinný.
Nižším pH (pod 7,0) znamená, že je voda příliš kyselá,
hrozí dráždění sliznic a navíc taková voda ničí kovové
povrchy korozí.
Radost z koupání v zahradním bazénu může zkazit
i zákal, který nemusí být nutně spojen s biologickou
příčinou, jako je třeba přemnožení sinic, ale právě
vysoké pH a vznik nerozpustných krystalků uhličitanu vápenatého, které neodstraní ani filtrace. Zákalu
tohoto typu zabráníme úpravou pH vody a přidáním
přípravků, jež snižují koncentraci vápenatých kationtů.
Hnědé nebo zelené zakalení může zase signalizovat
vysoký obsah železa nebo manganu. I tady pomůže
úprava pH vody a aplikace algicidních látek. Vodu
zakalí i navátý prach nebo jiné drobné nečistoty. Tady
pomohou flokulační přípravky, které ve vodě vytvářejí
větší vločky a sraženiny, ty už pak filtrační zařízení
dokáže zachytit.
Hodnotu pH vody měříme testery, jež fungují tak, že
se do vzorku vody přidá testovací látka způsobující
změnu barvy roztoku. Podle ní se pak pomocí barevné
škály určí hodnota pH. Hodnoty pH upravíme poměrně
jednoduše s použitím práškových přípravků, hodnotu
pH přitom kontrolujeme pravidelně dvakrát týdně.
Při výskytu nečistot nebo za horkého počasí interval
zkrátíme na jednou denně.

Biologičtí kazisvěti v bazénu
Nepřítelem číslo jedna jsou pro vodu v bazénu mik-
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roorganismy, s nimiž je problém v tom, že se velmi
rychle množí a stávají se tak skutečně velmi viditelným
problémem. Také řasy mohou způsobit dlouhodobé
a nepříjemné problémy. Právě řasy „si oblíbily“ vodu
s vyšší hodnotou pH a jejich množení navíc urychluje
dostatek slunečního svitu. Vyskytují se pak ve formě
planktonu, který plave volně ve vodě, usazuje se na
dně nebo se zachycuje ve spárách a pórech betonu.
Pokud boj s nimi zanedbáme, můžeme se během pár
dní velmi divit, že je bazén řasami doslova zamořen.
Dalším nevítaným hostem v bazénu mohou být sinice,
které známe hlavně z přehrad a rybníků, i sinice jsou
nepříjemné na pohled, ale navíc jsou i zdravotně nebezpečné kvůli toxinům, jež obsahují.
Zmíněný boj v těchto případech ataku na bazénovou
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vodu musí vycházet z desinfekce vody, při níž je nejběžnějším prostředkem chlorování. Likvidaci bakterií
a dalších malých škůdců zajistí kyselina tri(di)chloroisokyanurová nebo chlornany. Chlor ničí bakterie, viry
a plísně, ale pomůže i proti některým řasám. Práce
s touto chemickou látkou ale vyžaduje opatrnost – ve
větším množství může způsobit podráždění sliznic
i pokožky. Úroveň chlorování proto musí být vyrovnaná, optimální hodnota obsahu chloru ve vodě je 0,3 –
0,6 mg/l a měli bychom ji kontrolovat nejméně jednou
týdně. K tomuto účelu jsou určeny testery ve formě
tablet nebo kapek.
Trochu jiný postup vyžaduje případ, kdy se v bazénu
objeví řasy. Při jejich likvidaci je nutné vypnout filtr
a pak přijde na řadu speciální přípravek (např. pří-

pravek CTX-200/GR), který se rozlévá po hladině. Aby
opatření zaúčinkovalo, vyžaduje si aspoň osm hodin
působení a pak je nutné odstranit mrtvé řasy ze stěn
bazénu a ze dna.

Cesta bez chloru - salinace
Při ochraně bazénové vody ale nejsme odkázáni pouze
na „tvrdou“ chemii a přípravky, které mohou vyvolat
podráždění a při jejichž aplikaci je nutná zvýšená opatrnost. Cestu nabízí metoda salinace, kdy se rozkládá
solný roztok prostřednictvím elektrolýzy. Salinaci
zajistí zcela automaticky automat na výrobu plynného
chloru – salinátor. K úpravě vody dochází díky plynnému chloru a jde o velmi účinnou metodu. Při elektrolýze v salinátoru vzniká plynný chlor (Cl2) a výsledkem
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procesu je navíc mírně slaná voda, která na mnoho lidí
působí příznivě.
Čištění salinací probíhá automaticky a nevyžaduje žádnou pozornost a náročné činnosti jako je tomu třeba
při aplikaci přípravků proti řasám. V průběhu sezóny
je jen třeba postupně pomalu obnovovat vodu v bazénu. Pořízení salivačního zařízení sice představuje vyšší
náklady, než běžná péče o bazén, znamená ale také
vysoký komfort, protože majitelům bazénů ušetří čas,
který by jinak věnovali poměrně náročným činnostem
spojeným s úpravou vody. Použití salinace také není
vhodné pro každý bazén. Slaná voda je totiž agresivní a může poškodit plechové stěny bazénu korozí. Je
ntedy vhodná jen pro kompozitní, keramické nebo
sklolaminátové bazény.

Pomohou ionizátory i UV lampy
Jinou cestu k čisté a zdraví neškodící vodě v bazénu
nabízí metoda ionizace. I v tomto případě jde o automatickou a spolehlivou technologii pro úpravu vody
s výrazným omezením nebo i úplným vyloučením
použití chemie. Ionizátor elektrolýzou čistí vodu, která
voda protéká mezi sadou elektrod z mědi, stříbra
a zinku. Při likvidaci mikrobů ve vodě hraje roli automaticky řízené uvolňování kovových iontů. Díky tomu
je pak bazén chráněn proti řasám, bakterií, bakteriím
i virům a jiných primitivních organismů. Nevýhodou je
ubývání elektrod, které je třeba jednou za dva týdny
sledovat. Ionizace omezuje potřebu bazénové chemie
a snižuje tak náklady na provoz bazénu. Zajistí také
vysoký komfort, ionizátory jsou bezúdržbové a veškeré
procesy čištění vody řídí zařízení samo.
K technologiím, které pomáhají omezit spotřebu chlóru při čištění bazénové vody, patří i ultrafialové zářiče
(sterilizátory), jejich účinnost je ale o něco nižší než
v případě ionizace a lze počítat jen s asi osmdesátiprocentním odbourání spotřeby chloru. Efekt této technologie vychází z toho, že UV lampy vydávají ultrafialové
záření o vlnové délce 253,7 nanometru, které má
schopnost likvidovat bakterie. Čištěná voda se čerpá
přes komoru lampy, v níž je vystavena záření. Zařízení
zabíjí bakterie, viry a ostatní jednoduché organismy a zabraňuje jejich množení. Lampa je uzavřena
v ochranném pouzdře, které zabraňuje vypouštění záření do okolí. Při používání tohoto zařízení pro úpravu
vody ultrafialovým zářením se musí filtrovat mnohem
více než bez ní, přibližně dvojnásobnou dobu. Životnost lampy se pohybuje kolem čtyř tisíc hodin při provozu dvanáct hodin denně. Při úpravě vody za pomocí
UV lampy je třeba správně nastavit pH vody na 7,2.

Bez filtrace se bazén neobejde
V boji o co nejčistší vodu v bazénu má vedle metod
pracujících s chemií, ozařováním nebo elektrolýzou své
místo i stará dobrá, čistě mechanická filtrace. Na její
kvalitě totiž záleží nejen čistota vody během sezóny,
ale i doba, kterou budeme muset věnovat údržbě
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venkovního bazénu. Jejím úkolem totiž je při cirkulaci
vody zajistit nejen zachycení mechanických nečistot,
ale i dokonalé promíchání bazénové chemie. V našich
podmínkách máme zpravidla na výběr mezi dvěma
typy bazénové filtrace – prvním je písková, druhým
kartušová filtrace. První z nich používá k čištění filtrované vody křemičitý písek, v druhém případě jde
o přečerpávání vody přes kartušovou vložku z vyztuženého filtračního papíru.
Obecně platí, že oblíbenější je filtrace využívající písek,
která nachází široké uplatnění u většiny nadzemních
zahradních bazénů. Jemný písek klade protékající
vodě z bazénu přirozený odpor a zachycuje většinu
nečistot, oblibu si ale systém získal díky své jednoduchosti, ať už jde o samotný provoz nebo o údržbu.
Systém sestává z filtrační nádoby a vlastního čerpadla.
Pokud jde o zajištění toho, aby byla filtrace účinná,
je během sezóny třeba náplň filtru jedenkrát týdně
proplachovat, celková výměna je nutná zhruba za dva
až tři roky.
Kartušová filtrace se spíše hodí pro malé nadzemní
bazény a její systém je založen na principu přečerpávání vody přes komoru, ve které je umístěná kartušová vložka z vyztuženého filtračního papíru, na ní se
pak zachycují mechanické nečistoty. Omezení oproti
pískové filtrace u kartušové představuje nižší výkon
a za nevýhodu lze považovat i to, že se kartuše snadno
zanášejí a je nutné je častěji proplachovat. U kartušové filtrace je podle intenzity provozu nutná celková
výměna až šestkrát za sezónu.
Vedle výběru typu filtračního zařízení je třeba věnovat
pozornost i jejímu výkonu. Ten je třeba správně zvolit,
hlavní roli zde pochopitelně hraje objem vody, která
má být pročištěna, a tedy velikost bazénu. K správnému výběru dospějeme jednoduchým výpočtem, v němž
počet krychlových metrů bazénu vydělíme čtyřmi, tak
dospějeme k hodnotě, které se říká „kubíkový“ výkon
čerpadla a určuje, kolik m3 vody se má přečerpat za
jednu hodinu. Pokud tedy máme například bazén
o rozměrech 3 x 5 x 1,5 metru, dělíme číslo 22,5 čtyřmi
a čerpadlo pro tento bazén by tedy mělo mít výkon
kolem pěti až šesti kubíků za hodinu. Na výkon čerpadla má ale vliv i to, zda v bazénu uplatníme solární
ohřev, je proto vhodné přesný výpočet přenechat
odborníkům.

Permanentní komfort v teplé vodě
Pokud máme vyřešeny starosti o kvalitu vody a hygienu koupání, můžeme začít uvažovat o věcech souvisejících s komfortem koupání. Pokud nejsme skalní otužilci, bude k nim patřit zajištění dostatečně teplé vody
pro koupání. I k ohřevu bazénové vody vedou různé
cesty, v současném světě, kde se kladou vysoké nároky
na úspory energií, se zdá nejschůdnější ta, která počítá
s použitím energie slunce. Solární ohřev bazénové
vody je z ekonomického hlediska jednoznačně správnou cestou. Zajistit vyšší teplotu vody ke koupání je
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Leatherman WAVE® – Nářadí do kapsy
Leatherman WAVE je dlouhodobě nejprodávanějším multitoolem
své kategorie. Vděčí za to především své univerzálnosti: v sedmnácti
nástrojích naleznete vše, co můžete potřebovat v domácnosti, na zahradě, či při delším výletu. Silnější a robustnější kombinované kleště jsou doplněny pilkou s dvouřadými zuby, kvalitními nůžkami na
různé materiály, oboustranným pilníkem s diamantovou plochou.
Samozřejmostí je řada šroubováků, včetně jemného hodinářského,
stejně jako dvojice otvíráků – na láhve i na konzervy. Všechny nástroje jsou vybaveny pojistkou a čepele obou nožů umístěné z vnější strany lze otevírat pohodlně jednou rukou. Co víc si můžete od
multitoolu přát? S populárním Leathermanem WAVE jste vybaveni
zkrátka na všechno. Navíc na multitool se vztahuje záruka 25 let!
Soutěžní otázka:
Obsahuje nástroj i pilku?

Odpověď posílejte na
soutez@inpg.cz
dva výherci od nás obdrží výrobek.

Více na www.leatherman.cz.
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totiž energeticky velmi náročné a při použití elektrické
energie ze sítě nebo plynu může vyjít velmi draze.
I v této solární variantě získávání energie ze slunečního záření ale můžeme volit mezi dvěma principy – fototermickým a fotovoltaickým. Fotovoltaika produkuje
elektřinu, s níž se pak dál pracuje, solárně-termické
systémy pracují přímo s teplem. V případě ohřevu vody
ve venkovním bazénu dává technicky i ekonomicky
smysl pouze fototermika, tedy přímé předávání tepla.
Koneckonců s ní máme v kategorii domácího kutilství zkušenosti ještě z doby, kdy se o sofistikovaných
solárních systémech „na klíč“ nikomu ani nesnilo – kdo
by neznal solární ohřev v černě natřeném barelu nebo
v podobně ošetřené stočené zahradní hadici. Tyto
úsměvné pokusy ovšem nemohou konkurovat dnešním
fototermickým zařízením.
Kolektory jsou si konstrukčně podobné a kromě trubicových jsou běžné i ploché. Pro jejich výběr by měla
být jedním z hlavních kritérií životnost. Stejně jako v jiných oblastech výběru zařízení i u kolektorů platí, že
se nevyplatí kupovat nápadně levné výrobky. Kolektor
totiž během svého provozu musí odolávat značnému
zatížení způsobenému výkyvy teploty a vlhkosti, což
klade nároky na všechny jeho součásti. Kvalitní kolektor navíc musí teplo nejen dobře pohlcovat, ale až do
okamžiku, než je teplonosné médium nepřenese do
oběhového systému, by je neměl vyzářit do okolního
prostoru. Z pohledu dlouhodobého a bezúdržbového
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provozu jsou nejlepší volbou kolektory, které počítají
s možností vysokotlakého fungování s nuceným oběhem. Samotížné systémy, které pracují jen se samopohybem ohřátého média, nemají dostatečnou účinnost.

Poslouží i tepelné čerpadlo
Přestože zde zazněla chvála solárních zařízení, lze
přidat i pár argumentů pro pořízení jiného zdroje pro
ohřev bazénu – je jím tepelné čerpadlo. Jde o další
ekologický způsob získání energie, tentokrát bez ohledu na sluneční svit. Tepelné čerpadlo je sofistikované
zařízení, které odebírá teplo venkovnímu vzduchu
a předává je bazénové vodě. Pracuje už od poměrně
nízkých teplot a udržuje pak požadovanou teplotu
vody v bazénu a lze si pak užívat podobného efektu,
jaký poskytují termální lázně. To je ovšem vyváženo
vyšší cenou zařízení. Pro přínos tepelného čerpadla
v získávání energie je určující jeho poměr mezi získanou a vloženou energií, odborně topný faktor. Je to
množství tepla vneseného do topného systému v poměru k množství elektrické energie dodané pro pohon
kompresoru tepelného čerpadla.
S připojením tepelných čerpadel k bazénu není velký
problém, je ale vhodné nakupovat u specializovaných
prodejců, protože ti zajistí i instalaci zařízení, navíc
majitele zaškolí a postarají se i o odborný servis.
Text: David Daniel, foto:Shuttestock.com

LÉTO NA ZAHRADĚ
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S přibývajícími slunečními paprsky se z rodinných domů, chat a chalup stěhujeme
do zahrad, které se v létě stávají naším druhým domovem. Jak zahradu vybavit,
aby byla příjemná pro soukromý rodinný život i partu přátel?
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Máte-li v zahradě užitkovou část, jistě už na začátku
léta sklízíte první dary přírody - rané brambory, rebarbory, ředkvičky, špenát, rané zelí, hrách, letní ředkev,
cibuli, jahody, třešně a dokonce už i maliny nebo rybíz.
A vyséváte letní odrůdy hlávkového salátu, čínské
zelí, fazole, kedlubny a v druhé polovině června také
brokolici, karotku, červenou řepu, ředkev, kadeřávek
nebo keříčkové fazole. V teplejších oblastech se bude
dařit i předpěstovanému lilku a vodnímu melounu.
I okrasná zahrada se dá ještě před létem dotvořit
vysazením dekorativních dřevin, trvalek a rychle rostoucích letniček. Zkrátka před létem musí být zahrada
vymazlená, a tak zahrádkáři mají napilno. Že vás noření rukou do hlíny, okopávání a přesazování neláká?
Možná je vám momentálně tenhle koníček naprosto
nepochopitelný, ale může se stát, že za pár let budete
dělat to samé. Zahradničení je totiž nakažlivé a kromě
rychlých výsledků taky nabízí tělu pobyt na čerstvém
vzduchu a pocit z dobře odvedené nenáročné práce.
A co domácí džemy a naložená zelenina? Těmi asi málokdo pohrdne, že…

Je to paráda lehnout si na záda
I sebevíc užitková nebo okrasná zahrada by ale měla
mít lenošící koutek, kam se jeden zašije a má naprosté
soukromí. Někomu postačí lavička, jiný si rád odpočine v houpací síti či v závěsném křesle ve tvaru ptačího hnízda, kokonu či kapky vody. Třetí se jednoduše
natáhne na lehátko. I v těch je dnes obrovský výběr.
Od běžných rozkládacích, po lehká fungující na vaší
vlastní rovnováze a těžišti, až po lehátka, která po
vyzkoušení budete chtít přenést do ložnice a vyměnit
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za svou vlastní postel. Luxusní kousky jsou vyrobeny
z kvalitních materiálů, které zvládnou bez problémů
rozmary počasí, nejčastěji umělého ratanu.
Matrace i polstry jsou snímatelné, pratelné, ale hlavně vodě odolné, takže se nemusíte o jejich životnost
obávat, a beze strachu je můžete umístit kdekoli na
zahradě, a klidně i k bazénu.
Velkou výhodou těchto luxusních zahradních lehátek
je také naklápěcí stříška, kterou můžete buď zcela
zasunout nebo naopak postupně vysouvat dle postupujícího sluníčka. A pak už to chce jen orosený drink,
dobrou knížku nebo hudbu do sluchátek… A jsme
u dalšího poslání zahrady - relaxu. V létě k němu
bezesporu patří vedle lenošení i opalování, koupání
v bazénech a utužování kontaktů s přáteli.

Zahradní party
Zahradní párty k nám dorazily z Ameriky, a už je to
pár let, co i u nás zdomácněly. Není nic příjemnějšího než si pozvat partu lidí, se kterými je vám dobře,
připravit pro ně dobré zázemí, výborné jídlo a pití
a bavit se na čerstvém vzduchu. Před horkými slunečními paprsky vás ochrání slunečník, ideálně takový, který
stojí v litinovém stojanu a je možné ho nastavovat dle
potřeby a úhlu slunečního svitu. Pokud tušíte, že se
párty s přáteli protáhne do noci, určitě se vám vyplatí
zahradní stan. Jistě jste ho někdy viděli na profesionálních party, ten domácí je samozřejmě menší, ale před
větrem, chladem a deštěm ochrání úplně stejně. Výhodou party stanu je to, že do něj můžete schovat i gril.
Raději plynový či elektrický, protože u grilů na dřevěné
uhlí hrozí blízký kontakt přímého plamene s textilií.

Termorošty

Snadné čištění

Modulární systém
příslušenství

Jednoduchá montáž

www.gril.cz
INZERCE

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

A to by nemuselo dopadnout dobře. A pokud se u vás
sejde víc hostů, nezapomeňte si pořídit jednorázové
nádobí z plastu: talířky, kelímky i příbory, nebo talíř
all in one, tedy vše v jednom. Jde o set, který obsahuje
příbor, talíř, oddělení na omáčky i držák na nápoj. Vyloučíte tak obavy z rozbití keramického nádobí a ušetříte náklady za následný zvýšený výkon myčky.

Správná grilovačka
Grilování vůbec nemusí být nezdravou záležitostí, jen
je potřeba vědět, jak na to. Prvním důležitým krokem
je vhodný výběr potravin, druhým krokem je postup
grilování, při kterém může dojít ke vzniku celé řady
zdraví škodlivých až karcinogenních látek. Zabraňte
styku masa s plameny a kouřem z grilu. V opačném
případě právě dojde ke vzniku řady látek s potencionálními karcinogenními účinky. Při styku ohně s masem dojde k tepelnému rozkladu aminokyselin za
vzniku HA (heterocyklické aminy) s karcinogenními
účinky. Během hoření uhlí dochází k nedokonalému
spalování za vzniku PAU (polyaromatické uhlovodíky),
které mají rovněž škodlivý vliv na naše zdraví. Stejně jako HA mají mutagenní účinky a mohou ovlivnit
strukturu DNA. Šťáva ani tuk z masa by tedy neměly
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odkapávat do ohně. Nikdy nekonzumujte spálené
kousky masa či zeleniny, je to prakticky jed. Nejlepším
způsobem je potravinu zcela oddělit od žáru a kouře,
tedy zabalit do alobalu nebo minimálně použít ALU
mističku s vroubky, aby olej stékal do nich, namísto do
ohně. Alobal je ale v tomto případě nejlepší volbou.
Snažte se vybírat libové kousky masa (drůbež, libové
hovězí nebo vepřové maso bez viditelného tuku), ryby,
může být i sýr (např. Camember 30% t.v.s. apod.). Každou porci doplňte o čerstvou zeleninu. Sůl je obsažena
již v marinádách, kupovaných omáčkách, kečupech
nebo již přímo uzeninách. Omezte tedy spotřebu soli
a chuť masa zvýrazněte raději bylinkami.

Jaký gril zvolit?
Kromě klasiky na dřevěné uhlí, plynových a elektrických grilů si své příznivce získávají třeba i rakletovací
grily. Skutečným hitem posledních let jsou pak grily
vodní, které fungují na principu vodní páry, tepla
a dýmu. Při přípravě nejrůznějších pochoutek tak
nedochází ke spalování tuků, připalování ani opékání
plamenem. Olej nebo marináda totiž nekape do ohně,
ale do nádoby s vodou. Kromě zdravého způsobu
grilování má tento typ grilů ještě další velké plus. Dá
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se v něm topit jakýmkoliv dřevem, i když nejlepší je
dřevo z ovocných stromů.
Zdravou variantou grilování je také použití lávového
kamene, díky němuž předejdete vzniku zdraví škodlivých látek. Ale pozor, musí jít o skutečný kámen
ze sopečné činnosti, nikoliv o jeho žulové náhražky.
Lávový kámen díky jemnější struktuře a odlišnému
složení lépe odolává vysokým teplotám, a nepraskne
tak snadno jako kameny jiné.

Milujete otevřený oheň?
Fascinace ohněm provází člověka odnepaměti. V blízkosti ohně v nás ožívá jakási prastará touha sounáležitosti, vždyť v kruhu ohně se vyvinuly všechny
společenské zvyky, vznikala řeč, vše, co dělá člověka
člověkem. A právě proto i dnešní ohniště mají nejčastěji tvar kruhu, jakéhosi symbolu souladu a rovnosti.
Ohniště skvěle dokresluje atmosféru jakéhokoliv
exteriéru. Proč si tedy nevybudovat zahradní ohniště
v odpočinkové zóně? Při výběru místa ale dejte pozor
na blízkost stromů a větví. Zvolte bezpečné místo,
kde nehrozí nebezpečí, že jiskry nebo uhlíky z ohně
mohou něco poškodit nebo podpálit. Ohniště by mělo
být dokonale ohraničeno kameny. A pak si s opékací-

mi vidlicemi s napíchnutými vuřty můžete nostalgicky
zavzpomínat na dětství, kdy jsme u táboráků trávili
hodiny a hodiny… Pokud nechcete mít ohniště přímo
na zemi, pořiďte si přenosné kovové. Na trhu je jich
pestrá paleta různých tvarů a designu.

Rožnění selete
Rituál opékání selete má nezaměnitelnou atmosféru,
patří k oblíbeným společenským událostem, a nabízí skutečný kulinářský zážitek. Jaký rožeň pro tuto
pochoutku zvolit? Elektrický, nebo ruční? Záleží jen
na vás. Nicméně pokud se sele točí samo a obsluha se
věnuje zábavě, může se maso nedostatečným natíráním marinádou vysušit, a pokud nějaký dobrák přiloží
tři polena najednou, během okamžiku budete mít
sele načerno. Není nad to se sesednout kolem ohniště
a u točení se střídat. Trochu staré dobré ruční práce
ještě nikoho nezabilo.
A jak dlouho se sele rožní? Přibližně tři hodiny, pokud
má 20 až 30 kilogramů - první dvě hodiny by mělo
strávit pod alobalem a zbylou hodinu odkryté. Pokud
máte pašíka o váze 30 až 40 kg, bude jeho tepelná
úprava trvat k pěti hodinám. Na začátku grilujte
intenzívněji a zprudka. Jen tak se maso prohřeje do

BYDLENÍ | 109

hloubky až ke kosti. Nezapomeňte maso po odkrytí
alobalu pečlivě každých 10 minut potírat marinádou.
Motorek, který selátko otáčí, se nesmí ani na okamžik
zastavit (výjimkou je okrajování) - a otáčení by mělo
být co nejpomalejší.

Pod střechou a přece venku
Na čerstvém vzduchu chutná lépe. Tuto pravdu znaly
už naše prababičky. Nemusíme si ven nosit jen jídlo,
můžeme tam dokonce přenést i kuchyni. Pochopitelně ne celou, ale podle místa a toho, co v ní budeme
chtít zvládnout. Nejjednodušší variantou letní kuchyně
je gril (nebo krb s grilem), postavený na příhodném
místě v zahradě a u něj stůl a židle. S tímto vybavením si vystačíte na pohoštění rodiny i přátel. Veškeré
přípravné práce i následné mytí a úklid nádobí však
musíte zvládnout doma. Na druhé straně můžete mít
zastřešený prostor typu polootevřeného altánu s pevnou podlahou, který vybavíte všemi možnými kuchyňskými vymoženostmi a samozřejmě také soupravou
zahradního nábytku. Pokud je takový samostatný
kout dostatečně daleko od domu, můžete s přáteli
hodovat a bavit se celé dny i noci, aniž byste rušili děti
nebo staré rodiče. Protože přívod elektrického proudu
do letní kuchyně by měl být samozřejmostí - už kvůli
osvětlení - neměl by být žádný problém zapojit tady
jakýkoliv z elektrospotřebičů (elektrický sporák, troubu, mikrovlnku, gril, remosku, rychlovarnou konvici,
výrobník zmrzliny…). Letní kuchyně je báječným společenským řešením, protože nemusíte neustále odbíhat
do kuchyně. Naopak, vy budete v kuchyni, venku, ve
středu všeho dění a obklopeni rodinou i hosty. Můžete
připravovat pokrmy a přitom se bavit s přáteli. Třeba
i některý přiloží ruku k dílu…

Mají si kde hrát?
Zahrada by měla být i místem pro děti a jejich hry.
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Zatímco kdysi se děti musely spokojit s houpačkami,
pískovištěm a bunkry z větví na stromech, dnes je v zahradních atrakcích pro děti obrovský výběr a skýtají
opravdu skvělou zábavu. Například nafukovací hrací
centra v sobě mají zabudovaný bazének se skluzavkou,
skákací hrady zase spoustu úkrytů a nafukovací multifunkční hřiště umožní hrát různé hry: od volejbalu až
k basketbalu. Skvělou atrakcí ale mohou být i trampolíny, skákadla, plastové a provazové opičí dráhy
nebo tzv. slackline, plochý, trvanlivý a velmi pevný
provazový pruh, který lze díky jednoduchému mechanismu dokonale napnout mezi stromy. A zanedlouho
jsou všichni členové rodiny provazochodci. Zkušenější
zahradní artisté se pak elegantně houpou při chůzi na
mnoho metrů, chodí pozadu…a časem třeba začnou
metat na laně i salta.

Zahradní osvětlení
Letní večery jsou sice dlouhé, ale když se trochu zešeří,
přece jen je dobré, když vidíme na sousta na vidličce
nebo na sebe vzájemně při rozhovoru. Sedíme-li uprostřed zahrady, kam nevede elektřina, posvítíme si LED
svítidly. Na výběr jsou LED svíčky, LED lampičky stojací
nebo na klip či LED pásky, které jsou vybaveny samolepicí páskou a jejich délku snadno vyřešíme napojováním a stříháním jednotlivých částí. Pro použití v exteriéru jsou pásky zality v silikonu. Cesty a chodníky
nejlépe nasvítíme solárními LED lampičkami, které jsou
z mnoha důvodů výhodné. Jednak se snadno udržují,
nespotřebovávají žádnou elektrickou energii a můžeme je přemisťovat podle libosti. Efektní je také jejich
umístění u keřů, stromů a záhonků či jezírek, jejichž
krásu podtrhneme i v šeru. Pokud máte rádi plápolání
ohně, můžete si zahradu osvítit i kovovými loučemi,
kahany, pochodněmi nebo gelovými svícny.
Text: Eva Houserová, foto: Shutterstock.com
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DVEŘE, KTERÉ INTERIÉRU DODAJÍ ŠŤÁVU
Kartáčovaná dýha je přírodní povrch dveří českého výrobce CAG.
Nově ho nabízí ve vintage provedení s bíle probarveným pórem.
Výrazná kresba dřeva, praskliny a suky dávají každým dveřím punc
originality. Bílá celkový dojem zjemňuje a tlumí ostré přechody.
Povrch vyniká v neotřelých a osobitých interérech.
www.dverecag.cz
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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.

MULTIBAT PLUS - RYCHLÉ ZDĚNÍ I OMÍTÁNÍ

o-MojeBydleniPR-0717_105x95.indd
2
Každý stavebník potřebuje

co nejrychleji odvést kvalitní práci7.6.2017
s co nejmenším úsilím. Proto si zedníci pro zdění a omítání oblíbili
maltovinové pojivo Multibat PLUS. Univerzálnost je jednou z hlavních výhod Multibatu PLUS, který nabízí široké spektrum použití:
je ideálním pojivem pro stavby z cihel nebo kamene, pro spojování keramických bloků i betonových tvárnic. Je určen pro vnější a vnitřní omítky na novostavby i při renovaci fasád. Z jednoho
materiálu tedy lze připravit jak zdicí malty, tak omítky. Multibat
PLUS se vyznačuje výbornými konečnými pevnostmi. Práci s ním
usnadňuje pozdější počátek tuhnutí – průměrně po 2–3 hodinách.
www.multibat.cz

Stavební systém NATURBLOK můžete při plánování zahrady využít pro
celou řadu zahradních doplňků a to
díky jeho vysoké variabilitě. Systém
je vhodný nejen pro stavbu opěrných
a okrasných zdí nebo plotů, ale i pro
řešení terénních nerovností. Z řady
NATURBLOK dále oceníte i další doplňky, kterými jsou například
ohniště či zahradní studna, ale neomezí vás ani v žádném z vašich
kreativních stavebních nápadů.

ČEŠI JAKO PRVNÍ NA SVĚTĚ OCHUTNALI MAZAGRANDE
OSVĚŽUJÍCÍ SPOJENÍ KÁVY A CITRUSOVÉ LIMONÁDY

1:08:18

Zvědavost nám dává chuť objevovat. A vždycky nás zavede o kousek dál. A je to právě zvědavost, díky které jsme objevili neobvyklé
a osvěžující spojení kávy a citrusové limonády. Dali jsme mu název
Mazagrande. Je to čistě přírodní jemně perlivý nealkoholický nápoj zlatavé barvy s chutí čerstvých citrusů a nádechem kávy. Vychutnat si ho můžete samotné, na ledu s citronem anebo v míchaných nápojích s alkoholem. Češi Mazagrande ochutnali jako první,
mělo u nás v květnu světovou premiéru.

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

LEPŠÍ MYŠLENÍ A MÉNĚ POCENÍ
Ideálně rozložit tlak hlavy, udržet optimální spací klima, a podpořit okysličování mozku. To vše dokáže polštář SoftGel Moore
značky PerDormire vybavený gelem a paměťovou pěnou. Chladivá gelová část sníží teplotu polštáře o několik stupňů, osvěží
podkožní tkáň a tělu přinese pocit svěžesti ihned po probuzení.
Díky potahové látce OUTLAST navíc nedochází k nadměrnému
pocení. Polštář SoftGel Moore můžete zakoupit v síti prodejen
společnosti ProSpánek za cenu 2 990 Kč, kde vám spánkoví experti pomohou i s výběrem dalších potřeb pro kvalitní spánek.
www.prospanek.cz

POŘÁDEK NA PRACOVNÍM STOLE
Společnost Logitech (SIX: LOGN) (NASDAQ: LOGI) přináší na náš
trh nový set bezdrátové klávesnice a stojánku pro smatphone
nebo tablet s úplným názvem Logitech K375s Multi-Device Wireless Keyboard and Stand Combo. Stisknutím tlačítka Easy-Switch
můžete snadno přepínat mezi třemi současně připojenými zařízeními a psát na každém z nich. Univerzální stojánek v balení lze
využít pro telefon nebo tablet.

O2 PŘEDSTAVUJE O2 SMART BOX
Operátor O2 představuje první zařízení, které vyvinul od prvotní skici až po finální podobu zcela ve vlastní režii. O2 Smart Box
spojuje nejvýkonnější modem na trhu, WiFi router a zařízení pro připojení chytré domácnosti. Vše se navíc jednoduše ovládá
pomocí speciálně vyvinuté mobilní aplikace.
Podle produktového manažera Romana Bacíka
chtělo O2 zákazníkům u modemu nabídnout širší
využití než jen připojení k internetu a šíření WiFi.
Rozhodlo se proto dát do O2 Smart Boxu bránu
pro bezdrátové připojení chytrých zařízení. Každý
zákazník si může snadno zařídit chytrou domácnost bez složité instalace a nutných zásahů pro
montáž kabeláže. Možností použití je spousta od ovládání světel, zalévání, filtraci u bazénu až
po zabezpečení.

REVOLUCE V ÚKLIDU!
Ušetřete energii i drahocenný čas díky úklidovému systému Kobold VK200 s čističem
pevných podlah, který dokáže jediným tahem podlahu vysát i vytřít zároveň. A to
vysoce účinně s minimální spotřebou vody. K úklidovému setu Kobold VK200 je navíc
možné pořídit další šikovné nástavce. Například elektrický kartáč, který automaticky
rozpozná typ povrchu a přizpůsobí mu sací výkon, rychlost kartáčů i vzdálenost rotačního kartáče od podlahy. S dalšími pak dokážete neuvěřitelně rychle do hloubky vyčistit
koberce nebo čalounění či
se zbavit prachu i na špatně
dostupných místech. O úklidovém systému Kobold se
dozvíte více na stránkách
www.vorwerk-kobold.cz.
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Ano, objednávám roční předplatné titulu Moje bydlení za 299 Kč.

PROČ SE ROZHODNOUT PRO PŘEDPLATNÉ?

OBÝVACÍ
POKOJ

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.

LÉTO NA ZAHRADĚ
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Z PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ
Z ČEHO SI POSTAVÍME DŮM?
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NECHTE SE
INSPIROVAT...
... ve Vaší nejbližší prodejně BRENO s nejširším
sortimentem podlahových krytin / 58x v ČR

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

