
www.moje-bydleni.com
bydlení Č

e
rv

e
n

 - 
Sr

p
e

n
 2

02
1

STĚHUJEME SE NA TERASU

DOBROU CHUŤ 
KE GRILOVÁNÍ 
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Vaše rodina si zaslouží jen to nejlepší!
Kamenná vlna ROCKWOOL
Stavba domu je často investicí na celý život. Nedělejte kompromisy, vyberte si 
prověřené řešení. Izolace z kamenné vlny ROCKWOOL jsou odolné, trvanlivé, 
nehořlavé a v konstrukcích skvěle drží. Udržují optimální teplotu a výborně 
pohlcují hluk.
Postarejte se o to, aby se vám doma dobře bydlelo. Vyberte si z širokého 
sortimentu izolací pro zateplení fasád, střech, podlah a stropů, příček a podhledů.
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Vítejte v létě, které je jeden den 
létem tropickým, druhý den lé-
tem arktickým…. Jeden den 
pouštíme větrák naplno, druhý 
den zatápíme v krbu. (Pokud ho 
máme). Pevně doufám, že před 
námi je teplo, pohoda a příchuť 
prázdnin a  vy si užijete to pra-
vé léto pěkně ve stínu zahrady, 
kterou jste dle našich rad vy-
budovali, u bazénu, či s dobrou 
limonádou na terase. Zkrátka, 
že s sebou přineslo nejen práci, 
která při zlepšování bydlení ni-
kdy nekončí, ale i trochu té letní 
pohody.

Naše letní číslo je samozřejmě 
plné letních nápadů, plné poví-
dání o květinách, ale i takových 
novinkách, jako jsou venkov-
ní kuchyně na terase, či stínící 
prvky, které vám mohou krásně 
dozdobit exteriér či interiér. 

Protože velkým trendem je 
v současné době bydlení ve 

srubu, či dřevostavbě, přináší-
me článek, kde se snažíme vám 
představit výhody tohoto bydle-
ní, a protože k létu patří grilová-
ní, samozřejmě jsme našli místo 
i na článek věnovaný tomuto 
fenoménu.

Kromě toho samozřejmě při-
nášíme i řadu dalších postřehů. 
Poradíme vám, jak zabezpečit 
dům před dovolenou, či jak si 
koupit mechový obraz pro váš 
obývák. Přineseme rady ohled-
ně designového nábytku, stejně 
jako poradíme se zařizováním 
interiéru. Prostě tak jako po celý 
rok i tento měsíc budeme vaším 
rádcem při budování či zařizo-
vání domu.
Samozřejmě nebudou chybět 
ani novinky plné nápadů a in-
spirace.

Tak krásné léto a těšíme se na 
vás zase v září. 

Editorial
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INZERCE

Domov – vaše oáza klidu a pohody. Je to místo, kam se ukrýváte před 
hektickým světem kolem. Je to váš azyl, který odráží jak vaši vitalitu 
a  vkus, tak váš životní styl. Restartujte váš domov a  vylaďte si svůj  

příbytek na léto!

DOPLŇKY K ŽIVOTU PATŘÍ: 

PRÁZDNINOVÝ RESTART INTERIÉRU
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Ladění interiéru je fajn, a  nemusí to být žádná velká 
věda. Někdy postačí pár drobných změna a  voi lá – 
prázdninový restart interiéru je tu!

Jak tedy naladit bydlení pro léto?
• obnovte drobnosti a přidejte nové bytové dekorace 

• změňte barevnost interiéru a obměňte textilie
• nalaďte letně celkový design interiéru
• vyberte originální nábytek
• instalujte cool osvětlení a vypínače
• kombinujte některé výše uveden možnosti a  vy-

hrajte si s interiérem dle svého vkusu i chuti 

Obnovte drobnosti a přidejte nové 
bytové dekorace
Drobné doplňky a dekorace je to, co tvoří duši interié-
ru. A k životu bezpochyby patří. Pro léto se hodí drob-
nosti a dekorace s motivy léta. Co se vám vybaví v mysli 
s  létem? Zářivé slunce, modrá voda nebo moře, pláž 
a  horký písek, zelená louka nebo pestrobarevná lou-
ka s letními květy, modré nebe s bílými obláčky, cvrkot 
a  bzukot hmyzu, pestrobarevní motýlci, slamák, letní 
šaty, sluneční brýle, plavky, holé ruce a  nohy. Co vše 
vám pojem léto evokuje, tak z toho při ladění letního 
interiéru vycházejte.  

Jak na to?
• Ve zmenšené podobě vše můžete přenést do va-

šeho příbytku jako dekoraci – obrázky, magnetky, 
kolíčky, plastiky, sošky, stojánky, svíčky, či jiné deko-
race s vyobrazením nebo ve tvaru daných objektů 
– sluníčka, mraků, květin, motýlků, nebo včelek. 

• Prima jsou i obrázky nebo pohlednice s letními kvě-
tinami a loukou, se sluncem a pláží, mořem a pís-
kem, loďkami, s modrou oblohou a mráčky. 

• Kouzelně vypadají i klipy na záclonu či závěs ve for-
mě motýlků, magnetky sluníčko, mrak, včelka, květ. 

• Vystavit a použít jako dekoraci můžete také přímo 
i věci s létem související – slamák, kšiltovka či kšilt, 

sluneční brýle, přívěšek slunce, větu, motýlka, nebo 
i panenka v  letních šatičkách a botkách se slamá-
kem.  

Další možností je vytáhnout fotografie se vzpomínkami 
na již uplynulá léta a vytvořit si malou svěží letní oázu 

příbytku s nimi. Třeba koláž na lednici působí pěkně, 
stejně jako fotografie na malé nástěnce, stylové jsou 
pověšené fotografie nebo i pohlednice za kolíčky (ide-
álně barevné, stačí je pomalovat) na šňůrce. 

Také můžete oživit suvenýry z dovolených – kamínky, 
písek z pláže, letenky, mušličky, mapy a vytvořit si ori-
ginální dekorace – vzpomínkovou mapu na zeď, zavěsit 
je do organizéru, vytvořit obrázek či jen prostě položit 
tyto kousky k sobě na polici, nebo do průhledné skle-
něné vázy či dózy. 

Takto lze drobnými kousky vyzdobit všechny pokoje 
i s kuchyní a předsíní či halou. A pokud doma nic ne-
máte, stačí nakoupit pár suvenýrů někde v obchůdku 
s upomínkami či bytovými dekoracemi. Tam se dá najít 
ledacos vhodného. A letní dekorace vašeho příbytku je 
raz dva hotová!  

Změňte barevnost interiéru a obměňte 
textilie
Vylaďte svůj domov do svěžích letních barev. Přinese 
vám do interiéru pozitivitu a  pohodu. Zkuste to s  le-
tošními barvami roku – nenápadnou šedou (kterou lze 
krásně kombinovat s  jinými barvami) a  zářivě žlutou 
(jako letní slunce). Přidat můžete i  ryze letní barvičky 
– modrá jako voda či moře, červená jako květiny, zele-
ná jako tráva, béžová jako písek pláže, pestře barevná 
jako motýlci a  hmyz. V  rámci obměny můžete využít 
i materiály – zaměňte samet a plyš za chladivý materiál 
jako je len, bambus, hedvábí, nebo satén. 
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Až si tedy začnete prohlížet katalog, odpovězte si rovněž na následující otázky: Jaký tvar 
dveřního křídla zvolit? Jaké vybrat kování, kliky a zárubně nebo který povrch považujete 
za nejvhodnější?

S drážkou nebo bez
Vzhled dveřního křídla má velký vliv 
na konečný vzhled dveří. Použitím 
polodrážkového provedení s oblými 
hranami docílíte velmi harmonické-
ho vzhledu, zatímco bezfalcová va-
rianta je jednoduchá a přitom dodá 
interiéru luxusní vzhled. A  pokud 
máte rádi přímé a  jasné linie, pak 
můžete zvolit polodrážkové povede-
ní s  ostrými hranami. Takové dveře 
k  sobě krásně přiléhají a  vyznaču-
jí se čistými klasickými tvary. Dobří 
producenti interiérových dveří navíc 
nabízejí mnohá vylepšení zvyšující 
bezpečnost a prodlužující životnost. 
Třeba technologie 4PROTECT od spo-
lečnosti Hörmann pro bezfalcové 
a polodrážkové dveře s ostrými hra-

nami poskytuje vysokou odolnost proti nárazu i proti poškrábání a zajistí jejich perfektní 
vzhled s nulovou spárou.

Zaostřeno na povrch
Na trhu najdete dveře s povrchem z dřevěné dýhy, lakované nebo s CLP povrchem. Kdo 
má malé děti a neposedné zvířecí mazlíčky, ocení mimořádně odolný povrch Duradecor 
značky Hörmann. Trvale krásný vzhled dveří zaručuje několik faktorů. Především je velmi 
odolný proti nárazu, ve srovnání s běžnými CLP povrchy je tato veličina až o polovinu 
vyšší. Vydrží také nějaký ten škrábanec, jeho barva nepodléhá vlivu slunečních paprsků 
a materiál se teplem nedeformuje. Výborně, a hlavně jednoduše se udržuje. To vše do-
hromady zaručuje trvale krásný celkový vzhled
Výjimečnost povrchu Duradecor spočívá ve výrobním postupu. Dekor je napuštěný me-
laminovou pryskyřicí, nosná vrstva a krycí deska se lisují v  jednom pracovním cyklu za 
vysokého tlaku a vysoké teploty.

Zárubeň – ochrana i krása
Dokonale harmonického vzhledu v interiéru dosáhnete i tak, že dveře sladíte co nejlépe 
s  dřevěným rámem, tedy zárubní. I  ta může být s  ostrými nebo zaoblenými hranami. 
Zárubně ochrání dveře i před důsledky potenciálního poškození, které mohou způsobit 
například děti při některých svých hrách. Zvláště odolné jsou dveřní rámy z oceli a bez 
větších následků přežijí nejen srážku s dětskými vozítky, ale také s vysavačem a nepo-
škodí je ani škrábnutí způsobené třeba stěhováním lehčího nábytku nebo přepravních 
beden. Hörmann navíc nabízí ocelové zárubně s povrchem, který je od toho dřevěného 
k nerozeznání.

Využijte moderních technologií
Pokud si přejete mít doma skutečné pohodlí, nebo máte nějaké pohybové ocenění, ur-
čitě oceníte automatické pohony PortaMatic společnosti Hörmann. Lze je nainstalovat 
na dřevěné i ocelové vnitřní dveře a vy už je pak ovládáte pomocí dálkového ovladače 
nebo tlačítka. Velkou výhodou PortaMaticu není pouze velké množství funkcí a možností 
nastavení, ale také minimální spotřeba elektřiny.
Velmi rychle zjistíte, že s automatickým pohonem dostane vaše bydlení jiný rozměr. Bu-
dete moci pohodlněji přenášet v bytě velké a těžké věci. Odpadne také neustále čištění 
klik a zárubní. Díky tomu se také zvýší hygiena ve vaší domácnosti, protože PortaMatic 
v kombinaci s bezkontaktním spínačem zaručuje spolehlivou ochranu před viry a bak-
teriemi, což se hodí v domácnostech, kde žije více lidí a pochopitelně také ve firmách 
a společenských prostorách.

Více informací na www.hormann.cz

Cesta k dokonalým dveřím

Při výběru interiérových dveří se většinou řídíme osobním vku-
sem, stylem našeho domova a v neposlední řadě i financemi, kte-
ré máme k dispozici. Neměli bychom ale zapomínat i na některé 
detaily, které se mohou zdát jen na první pohled nepodstatné.

 ● ClassicLine – pro příznivce klasiky 
a elegance

 ● DesignLine Concepto – optimální 
volba pro interiér v moderním stylu

 ● Base Line – nadčasově elegantní

Motiv 108-20
private Endkunden

Dřevěné dveře  
v kvalitním provedení

Made in Germany

hormann.indd   1hormann.indd   1 23.6.2021   12:52:0323.6.2021   12:52:03
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Jak na barvy a motivy léta?
• V  kuchyni to může být ubrus či prostírání s  letní-

mi motivy, váza s řezanými květinami nebo nádobí 
s  motivy květin, slunce, 
mraků, lodního kulatého 
kormidla, květin, či s  ba-
revnými pruhy. 

• V  obývací části pořiďte 
polštářkům povlaky s  let-
ním laděním, kobereček 
nebo závěsy s pruhy, slun-
cem, mraky či květy, nebo 
pestrý letní přehoz na 
gauč. 

• V  ložnici postačí vyměnit 
povlečení za to s  letním 
laděním – barevně i  mo-
tivem a  z  materiálů volit 
satén, mikrovlákno či len.

• V  dětském pokoji jsou 
ideální na lůžkovinách, 
malých polštářcích, zá-
clonkách a  závěsech, 
předložce či koberečku 
motivy loděk a  kormidla, 
sluníčka a mraků, pruhů a puntíků, včelek, čmeláků 
nebo ptáčků. 

• Ani koupelnu či toaletu nevynechejte. Tam se za-
skví dobře ručníky a  osušky s  plážovými motivy, 
koupelnová předložka s  dekorem oblázků, moř-
ských škeblí, mušlí a hvězdic. Na toaletě jsou zase 
cool kamínky a dekorace v barvě vody.

Změňte barevnost interiéru dle barev 
roku: jsou letní a svěží 
Mimo doplňky a drobnosti s textiliemi se můžete pus-
tit i do vyššího levelu letního ladění. Tím je barva zdí. 
Někdy stačí natřít letně jen jednu a  celkový dojem je 
úplně nový a  jiný. Ideální je žlutá, pastelová modrá, 
nebo zelenkavá. Využít můžete i tapety. Tapeta na jed-
né zdi s barevně jemným letním motivem vám zútulní 
celý prostor, a naopak tapeta na jedné zdi s výrazným 
letním motivem se může stát takovým solitérem v da-
ném pokoji.  

A  když využijete obrazovou tapetu, nesáhnete vedle. 
Ta jasně definuje svým obrázkem léto a dodá interiéru 
svěžest a styl. Tady již je jen a jen na vás, jaký motiv vy-
užijete a čemu dáte přednost. Zdali to bude pláž s mo-
řem, exotické palmy, jezero s lodí, letní hory či les, nebo 
sluneční den na louce. Možností je spousta. 

Vyberte si originální nábytek
Pokud však chcete svůj domov povýšit ještě na vyšší 
level, je ideální doplnit do něj solitérní nábytek. To je 
jeden originální kus v pokoji, který dominuje interiéru, 
jež je řešen v jiném stylu, barvě a pojetí. Letní svěžest 

dodá interiéru vesele puntíkované a  atypicky řešené 
křeslo, nebo patchvorkový vzor pohovky, pestře zbar-
vený a  originálně tvarovaný (slunce, hvězda) taburet, 

nebo zajímavě pruhovaná či květovaná lenoška nebo 
pohovka. 

Velmi originálně vyznívá také stolek s pestře letně ma-
lovaným sklem namísto desky. I  tady se fantazii meze 
nekladou a záleží je na vás jak daleko a jakým směrem 
v letních variacích interiéru chcete jít. 
Solitérem může být samozřejmě i kousek nábytku od 
návrháře, v barvách roku 2012 (šedá a zářivě žlutá) kte-
rý je pak něco jako obraz od slovutného malíře – drahý 
a jedinečný. 

Instalujte cool osvětlení i vypínače
Věděli jste, že osvětlení a jeho vypínače také může vel-
mi změnit náboj interiéru? A že se správnými a vhodný-
mi kousky uděláte často za málo peněz velkou parádu? 
O letním ladění nemluvě. Vždyť i osvětlení se vyrábí ve 
veselých letních barvách a tvarech. A mnohdy překvapi-
vých materiálech a designech (tvrzené sklo, dekor dře-
va, dekor betonu, plastický nebo sametový povrch, re-
tro styl nebo naopak ultra moderní). Stačí si jen vybrat 
„to vaše“, které vás osloví. 

A nemusíte zůstat jen u tvaru, materiálu a barvy. Tech-
nologická vychytávka někdy udělá ještě víc – Smart 
vypínače umí mnohé, kupříkladu dálkové ovládání 
osvětlení, jednotlivé osvětlení místností i objektů. Cool 
je však i  stmívání světla, možnost měnit barvu světla, 
nebo mimo klasické stropní osvětlení a lampy zvolit ješ-
tě tzv. náladové (tvarem, materiálem i designem) origi-
nální osvětlení.
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OSVĚTLENÍ KASPA       

• osobitý design

• ručně foukaná skla

• vysoká kvalita

• bezplatná konzultace 

v naší vzorkové kaceláři

Distribuce a zastoupení pro ČR i SR:

ARCALUX s.r.o.
Mobil: +420 608 877 457
www.arcalux.cz

arcalux.indd   1arcalux.indd   1 18.6.2021   9:57:3418.6.2021   9:57:34
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Beton v interiéru – dekorační prvek  
s nádechem výjimečnosti
Prvky betonu snadno promění na první pohled fádní 
interiér v příjemné trendy prostředí s puncem originali-
ty. Nesčetně odstínů šedé, různorodé struktury i pestré 
způsoby využití dělají z betonu čím dál tím oblíbenější 
designovou záležitost. 
Vzhled betonu sám o sobě sice může na první pohled 
působit chladnějším dojmem, avšak v kombinaci s dal-
šími designovými prvky je působivým doplňkem, kte-
rý dodá interiéru nádech výjimečnosti. Pro svůj vzhled 
připomínající přírodní kámen si skvěle rozumí nejen se 

dřevem a přírodními dekory, ale také se sklem, kovy a 
dalšími moderními elementy. Nadčasové šedé odstíny 
se dobře kombinují jak s přírodními zemitějšími barva-
mi v útulnějším pojetí, tak i s výraznějšími kontrastními 
barvami, které vhodně vyváží a dají jim prostor lépe 
vyniknout. Nejen fanoušci minimalismu či industriální-
ho stylu, ale stále častěji i architekti a designéři začínají 
s betonem v interiéru pracovat. Díky vysoké variabilitě 
nejrůznějších struktur a barevných tónů se tento de-
korační prvek ve světě moderního designu pyšní širo-
kou škálou využití. Výhodou těchto materiálů jsou také 
skvělé užitné vlastnosti jako vysoká odolnost, zaručující 
dlouhou životnost, či minimální nároky na údržbu.
Oblibě betonu v interiéru odpovídá i široká nabídka 

betonových prvků napříč celým trhem interiérových vy-
bavení a dekorací. Jediným limitem při využití tohoto 
materiálu je tak pouze fantazie majitele nemovitosti či 
designéra. 

Vybíráte dveře do interiéru? Posuvné 
ušetří místo, celoskleněné propustí světlo
Vhodně zvolené dveře mohou být velkou ozobou in-
teriéru. Při výběru interiérových dveří vždy záleží ze-
jména na tom, kde budou instalovány a jaký je jejich 
očekávaný účel. Tedy zda „jen“ opticky a akusticky od-
dělují jednotlivé místnosti v bytě či domě, anebo mají 
představovat elegantní náhradu obyčejných dveří nebo 
přímo stylovou dominantu domova. Mezi základní pa-
rametry kvality dveří patří to, jak dokážou tlumit zvuk z 
vedlejších místností a odolávat působení vlhkosti. Velmi 
důležitá je odolnost jejich povrchové úpravy a vlastnos-
ti kování. Před koupí je zapotřebí rozmyslet si také to, 
jak se bude konkrétní typ dveří hodit do daného pro-
storu.
Posuvné dveře „zvětší“ interiér
Interiérové posuvné systémy jsou stále populární. Díky 
tomu, že se jejich křídlo neotvírá do místnosti, ale za-
souvá se do pouzdra ve stěně či podél ní, mohou po-
skytnout až dva metry čtvereční prostoru navíc. Výho-
dou je také jejich variabilita, hodí se totiž i do menších 
prostorů, jako jsou vstupy do šaten nebo spižíren. Po-
suvné dveře jsou navíc bezbariérové a lze s nimi snadno 
manipulovat. Existují v široké škále materiálů, povrcho-
vých úprav nebo zasklení, a mohou tedy přirozeně do-
plňovat design celé domácnosti. U posuvných dveří bez 
pouzdra je také nutné zohlednit, že křídlo se posouvá 
podél zdi a je nutné toto místo nezastavět nábytkem.
Celoskleněné dveře jsou hitem
Atraktivní a velmi žádané, zejména v moderních interi-
érech, jsou v současnosti také celoskleněné dveře, které 
dokážou interiér výborně prosvětlit. A i ty lze dodat jak 
v otočné variantě, tak i v posuvné variantě do pouzdra 
nebo na stěnu. Z důvodu funkčnosti a bezpečnosti by 
ale posuvné celoskleněné dveře neměly být sestaveny 
z tzv. lepených skel. Použité sklo by mělo být kalené, 
případně vrstvené a také dostatečně silné, aby odolalo 
případným nárazům

Kombinujte a nebojte se realizovat své 
vlastní nápady
Abyste své bydlení opravdu vyladili letně, nakombinuj-
te některé výše uvedené možnosti dohromady. Neboj-
te se improvizovat a vyhrajte si s interiérem dle svého 
vkusu i  chuti. Neváhejte do letního ladění zapojit své 
vlastní nápady. Letní restart vašeho domova naladí let-
ně i vás a s  létem se vždy pojí i pozitivní nálada, více 
elánu a pohoda. A to určitě stojí za to!

Autor: Pavla Košík Jelínková
Foto: Shutterstock.com
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Nová klimatizace Perfera
Ochladí, zahřeje a vyčistí vzduch

The art of climate control www.daikin.cz

Parapetní a nástěnná klimatizace Perfera je 
vybavena kombinací osvědčených technologií 
a nových funkcí. Spolehlivě dokáže vytopit vaši 
domácnost, i když venkovní teplota klesne na -25 °C. 
V létě klimatizace zajistí, že ve vaší domácnosti 
bude příjemně svěží vzduch. Díky nejmodernějším 
technologiím zbavuje vzduch nečistot a alergenů.



14 | BYDLENÍ



BYDLENÍ | 15

INZERCE

Domov – slovo obsahující mnohé. Domov je váš azyl a vaše oáza kam se 
uchylujete po těžké a stresující práci, kde trávíte chvíle se svými blízkými 
a kde žijete. Měl by proto být vymazlený do posledního puntíku, pohodový, 
zdravý, harmonický a  útulný tak aby odrážel vaše představy a  potřeby,  

životní styl i to, že je to právě váš domov.

OBÝVACÍ POKOJ: 
SOLITÉRNÍ DEKORACE
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Ve vašem příbytku je středobodem obývací prostor. A je 
obojetné, jestli to je samostatná místnost, nebo interiér 
propojený s jídelní a kuchyňskou částí. Je to místo, kde 
se setkává většina členů domácnosti, kde si povídáte, 
sledujete televizi, domácí kino, hrajete si s dětmi a ře-
šíte vše okolo vaší rodiny. Také je to prostor, kam zvete 
své přátele a širší rodinu. Měl by proto být nejen pří-
jemný a útulný, ale i dobře uspořádaný a svůj. 

Vymazlený obývák
Obývací prostor tvoří převážně nábytek jako je seda-
cí souprava, křesla nebo pohovka, obývací nábytková 
sestava, nebo samostatné komody a skříňky, ale i kon-
ferenční a  přídavné stolky. Samozřejmě nesmí chybět 
ani televize a hudební aparatura. Podlahovou krytinu 
doplňuje koberec a  předložky, sedačky a  křesla zase 
polštářky a plédy pro pohodlí sedících, na oknech visí 
záclony a závěsy, žaluzie nebo rolety. Jenže nejen ná-
bytek a textilie jsou důležité. Aby byl váš styl obývacího 
pokoje podtržen, důležité jsou i dekorace a dekorační 
předměty. Až s nimi je bydlení domovem, nikoli neo-
sobním prostorem.

Ani moc, ale ani málo
Takových drobných a větších předmětů ve funkci deko-
rací je mnoho. Je však dobré vědět, že jich nemá být ani 
moc, ale ani málo. Mělo by jich být tak akorát. Definice 
akorát neexistuje, a  tak je pro každého různé. V  pří-
padě, že se zařizujete, rekonstruujete a máte k  tomu 
kromě řemeslníků sjednaného i designéra ke koncep-
ci a doladění interiéru, neřešte to. Ten dekorace vyřeší 
za vás. V případě, že měníte styl a dekorační předměty 
v obývacím prostoru sami, řiďte se vlastní intuicí a citem 
pro detail. V potaz vezměte také názory ostatních čle-
nů rodiny. Bydlíte zde přece společně. 

Originální dekorace = osobitý prostor
Obývací prostor můžete dekoracemi doplnit různě
• dle svého citu a intuice
• dle stylu zařízení a barevnosti
• podle inspirace na internetu
• osobitě a originálně 
• nebo zvolit dominantní dekoraci jako solitér a k ní 

doplnit nenápadnější další

Solitérní dekorace
S pojmem solitér jste se jistě již v bydlení setkali. Přede-
vším v rámci nábytkového zařízení je solitérním před-
mětem dominantní nábytek – jedinečný a osobitý kus, 
vyčnívající ze stylu a případně i barevnosti z interiéru. 
Může jím být atypicky tvarovaná a řešená pohovka, ba-
revně originální ušák či křeslo, designově zvláštní kon-
ferenční stůl, nebo i jedinečně řešené osvětlení. A co je 
solitérní dekorace? To je dekorativní předmět vymykají-
cí se stejně jak tomu je u nábytku a zařízení z konceptu 
pokoje. Velká váza či plastika, unikátně řešený svícen, 
skleněné či keramické autorské dílo, ale i krásný obraz. 

Solitérní dekorací může tedy být i mechový obraz či me-
chová stěna.

Co je mechový obraz a mechová stěna?
Mechové obrazy a stěny jsou v současnosti velkým bo-
omem. Patří mezi jedinečné nástěnné dekorace sesta-
vené z  mumifikovaných (tzv. stabilizovaných) mechů, 
sbíraných především v severoevropských zemích – Nor-
sku, Švédsku, Finsku, nebo na Islandu. Tyto mechy jsou 
po sběru ošetřeny a speciálně zakonzervovány takovým 
způsobem, aby mohly zdobit interiéry po dobu mini-
málně osmi až deseti let.

Aby vám mechový obraz opravdu takto dlouho vydržel, 
musí se nasbíraný mech uložit do biologicky odboura-
telného a  ekologického konzervantu. Mech klasicky 
přijímá vláhu z listů stromů a půdy. Tuto vláhu v mecho-
vém obraze supluje právě zmíněný konzervant. Tím je 
v převážné míře glycerin a potravinářská barviva. Osa-
zení mechu do konzervantu se nazývá stabilizace nebo-
li mumifikace mechu, která přináší vysokou trvanlivost, 
dlouhou životnost a  přirozeně přírodní vzhled i  vůni 
mechu. Z  takto ošetřeného mechu vznikají mechové 
obrazy, nebo celé mechové stěny. 

Proč vlastně vznikly mechové obrazy a stěny? 
Důvod byl zcela prozaický – dodat domovu kousek 
přírody a ozdravit jeho prostředí. Ano, čtete správně. 
Mechové obrazy a stěny nejsou jen krásné dekorativní 
prvky v interiéru, ale přináší do něj i lepší klima. Mecho-
vý obraz a stěna efektivně napomáhá čištění vzduchu 
v daném prostoru (v našem případě v obýváku). Vzduch 
v něm zvlhčí, eliminuje přílišné horko i prach. Přidanou 
hodnotou je ještě fakt, že tlumí zvuky, tudíž je i jakýmsi 
protihlukovým izolantem. 

Jak mechový obraz či stěnu vybírat? 
Můžete si zvolit umístění mechového obrazu či stěny, 
jejich velikost i tvar, typ mechu a barvu rámu. Co si ale 
zvolit nelze, je rám. Ten je u  kvalitních a  trvanlivých 
obrazů vždy dubový, protože dub patří k  nejtvrdším 
dřevinám a  tím se stal ideálním kandidátem na rámy 
mechových obrazů a stěn. Rám si můžete nechat natřít 
dle svého uvážení i barevného ladění. 

Jaký mech si lze vybrat? 
Vybrat si můžete hned z několika druhů i barev mechů. 
Jsou vybrány takové druhy, které jsou ideální ke tvor-
bě mechových obrazů a stěn. Mají odlišnou strukturu, 
tvar i výšku výrůstků. Díky tomu se s nimi dají krásně 
vytvářet jedinečné a  více či méně plastické mechové 
plochy. Mechové obrazy a stěny se pak stávají originál-
ní dekorací, mnohdy ještě umocněnou dalšími doplňky 
– prázdnými plochami, mozaikami, kamínky a dalšími 
rostlinami.
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Na mechové obrazy a stěny se využívá trojka mechů
• Flat moss (plochý) mech
• Bun moss (kulatý, kopečkový) mech 
• Reindeer moss (sobí, stříbrný) mech, který je de fac-

to lišejníkem

Do jednoho obrazu či stěny lze využít jednu, dvě, nebo 
i všechny tři varianty mechů. 

A jak velký obraz, či mechovou stěnu si pořídit? 
Je to různé. Zde je důležité vědět 
• kam mechový obraz či stěnu umístíte 
• zdali bude dominantou, tedy solitérem (nejen) obý-

vacího pokoje
• nebo jen malým dekorativním doplňkem
• roli hraje i to, jak velký prostor k využití máte
• záleží ovšem i na tom, jak hluboko chcete sahat do 

rodinného rozpočtu 

Je totiž jasné, že mechová stěna bude mnohonásobně 
dražší (a třeba se vám do obývacího pokoje ani nevejde) 
než jeden menší mechový obraz. Ceny mechových obra-
zů jsou dány velkostí, tvarem obrazu i využitými mechy 
a doplňky obrazu či mechové stěny. Malý obraz vyjde 
okolo cca 1500 Kč, velký hranatý cirka 7500 Kč a veliký 
kulatý až 12 000 Kč. Ceny mechových stěn začínají na 
částce 6 700 tisíc, a odvíjí se dle velikosti mechové stěny 
a využitých mechů a doplňků.
 
Pokud vám to peněženka dovolí, je lepší pořídit si 
střední a větší mechový obraz, nebo kompaktní jednu 
stěnu, případně několik menších (i  různě tvarovaných 

a  odlišně velkých) obrazů rozmístěných symetricky či 
asymetricky pod sebou, či vedle sebe. Tím si totiž zajis-
títe klimatické využití vlastností mechu v daném interi-
éru. Jeden malý obrázek je sice krásný (a může se i sa-
motný stát solitérem v menším obývacím prostoru), ale 

moc toho s klimatem 
daného interiéru ne-
udělá.

Údržba mechového 
obrazu a stěny
Mumifikovaný alias 
stabilizovaný mech 
je bezúdržbový. Není 
nutno jej zalévat, ani 
rosit či nějak upravo-
vat jeho tvar zastři-
hováním. Stačí jen 
občas prachovkou 
jemně a  opatrně 
oprášit od prachu. 
Dá se také oprášit 
fénováním s  nízkou 
teplotou vzduchu. 
Překvapivě se mu ne-
daří v  příliš vlhkém 
prostředí.

Kam s ním?
Jako vhodné místo je 
pro mechový obraz 

a  stěnu takové, které není příliš blízko topných těles 
ale ani na přímém slunečním záření. Ideální je boční 
světla s nepřímým světlem (ne naproti oknu). Solitérní 
status mechového obrazu či stěny umocníte večerním 
nasvícením LED bodovými světly i barvou rámu.

Kde mechové obrazy a stěny pořídit? 
Na internetu najdete po zadání pojmu „mechové ob-
razy“, nebo „mechové stěny“ množství specializova-
ných firem, které se výrobou a instalací obrazů a stěn 
z mechů zabývají. Ideální je udělat si průzkum – třeba 
přes Zboží.cz nebo Heuréka.cz. Tam najdete i recenze 
na dané firmy a vyberete si tu nejoptimálnější pro vás. 

Vybírat můžete takto i  dle ceny a  druhu mechů. Sa-
mozřejmě kontaktováním firmy se dozvíte více včetně 
možností a  způsobů dodávky. Některé firmy mají na 
svých stránkách i e-shop s nabídkou hotových obrazů, 
nebo také možnost kalkulace dle rozměrů mechových 
obrazů a stěn, přičemž na míru vám je udělají po do-
mluvě včetně závozu (u  mechových stěn) a  případné 
instalace. 

Text: Pavla Košík Jelínková, 
foto: Shutterstock.com
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VÝHODY MUMIFIKOVANÉHO MECHU:
•  není třeba zalévat a nevyžaduje žádný zavlažovací systém
•  snižuje stres  •  vytváří netradiční design  •  navozuje atmosféru klidu
•  nepotřebuje denní světlo  •  je téměř bezúdržbový
•  není napadán plísněmi a škůdci  •  je antistatický www.mechdekor.cz
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Stěny ze stabilizovaného 
mechu

• Mechové stěny poskytují přímý 
zážitek přírody.

• Realizujeme biofi lný design ve 
vnitřních prostorách s  použi-
tím pouze přírodních materiálů 
a  prvků do zabudovaného pro-
středí.

• Navrhněte mechovou stěnu tak, 
jak chcete - neexistují žádná ome-
zení týkající se velikosti, tvaru 
a uspořádání.

www.ekomoss.cz
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Co se skrývá pod 
zkratkou
„SRM“?



Co se skrývá pod 
zkratkou
„SRM“?

Odpověď je velmi jednoduchá! Jedná se o počáteční písmena Scratch-Resistant Matt, což představuje název pro nový 
povrch kovolaminátů značky Homapal. Jedná se o nový materiál, který výrobce představil v loňském roce na veletrhu 
Euroshop v Düsseldorfu, a která sklidila velmi pozitivní ohlasy. 

Nyní je možné tento kreativní materiál použít i na horizontální plochy, což dříve nebylo možné. Touto řadou se rozšiřuje 
uplatnění těchto materiálů, stačí vybrat typ s povrchem SRM. Materiály z řady SRM jsou totiž vysoce odolné proti 
poškrábání i proti otiskům prstů. Rozdíl je dokonce zřejmý pouhým okem – poznáte hned, že se jedná o nový povrch  
s jedinečným dojmem hloubky vytvořený speciální technikou.

Řada SRM je v nabídce na vybraných hliníkových, měděných a mosazných dekorech v různých texturách a barvách, 
stejně jako na magnetických deskách v oblíbených barvách světle a tmavě šedé, bílé a odstínu „Macchiato“.

Matný povrch odolný proti poškrábání je vhodný pro horizontální použití v souladu s třídou zatížení 3 podle EN 438. 
Lze jej použít například na pulty v obchodech, barech, restauracích a na výstavních expozicích. Hodí se na recepce  
v kancelářích i hotelech, na povrchy stolů a další exponované plochy.  

Lamináty Homapal dodává do ČR výhradně společnost DUET CZ, s. r. o.
Lamináty s povrchem SRM vyrábí pouze značka Homapal.

www.duet.cz
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Dekor 500-340 SRMDekor 500-340 SRM Dekor 401-229 SRMDekor 401-229 SRM

Dekor 434 SRMDekor 434 SRM Dekor 454 SRMDekor 454 SRM Dekor 455-000 SRMDekor 455-000 SRM
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Bez spotřebičů si svůj život nedovede představit. Ať již hovoříme 
o těch velkých typu lednice, či myčka, až po ty malé jako je fritéza, 

nebo kávovar. Jak ale ty správné vybrat?

SPOTŘEBIČE, 
NAŠI VELCÍ POMOCNÍCI



24 | BYDLENÍ

Vestavné versus volně stojící
Nejprve se tedy pojďme podívat na ty z kategorie vel-
kých spotřebičů. Tam vždy řešíme základní otázku, zda 
vlit spotřebiče vestavné, nebo volně stojící. To je ku-
chyňské dilema, které se řeší nejen při pořizování nové 
kuchyně, ale i při rekonstrukci starší, které chcete dát 
modernější facelift. 
Volně stojící kuchyňské spotřebiče jsou ke kuchyni pou-
ze přistavené a nejsou zabudovány do linky. Patří k nim 
například chladnička, sporák, pračka nebo myčka ná-
dobí. 
Vestavné kuchyňské spotřebiče jsou zabudovány pří-
mo do kuchyňského nábytku. Výrobci vestavných ku-
chyňských spotřebičů jsou přísně omezeni typizovaný-
mi rozměry kuchyňských skříněk a  to z  toho důvodu, 
aby vestavné kuchyňské spotřebiče přesně pasovaly 
do kuchyňských skříněk.  Můžeme se setkat například 
s těmito vestavnými kuchyňskými spotřebiči - vestavná 
chladnička, vestavná trouba, vestavná myčka nádobí, 
vestavná mikrovlnná trouba atd. 
Vestavné spotřebiče sjednocují vzhled kuchyně a  ne-
ruší její design. Současní spotřebitelé totiž na rozdíl 
od předchozích generací rodičů a prarodičů řeší nejen 
funkčnost kuchyňského prostředí, ale také jeho vzhled. 
Kuchyňská linka 21. století už nevypadá jako pracovní 
prostředí, ale podobá se spíše obývacím nábytkovým 
sestavám. Velké kuchyňské spotřebiče se schovávají 
v útrobách linky, která je svými dvířky mnohdy dokona-
le zamaskuje. A také se mění jejich umístění. Je proto 
zcela samozřejmé, že v  kuchyni chcete mít například 
troubu umístěnou ve výšce pasu, varnou desku sníže-
nou o několik centimetrů oproti zbytku pracovní plo-
chy a další nestandardní řešení, které jste si ještě před 
deseti patnácti lety vůbec nedokázali představit. Prů-
zkumy výrobců domácí elektroniky hovoří jasně: valná 
většina českých domácností sází na vestavbu. 

Vyberte si kolekci
Aby bylo vše dotaženo do dokonalosti, nabízejí výrob-
ci vestavné spotřebiče v setech a různých designových 
řadách, kde mají všichni pomocníci jednotně sladě-
ný vzhled a na první pohled k sobě patří. Také myčky 
a chladničky lze sladit – stačí na jejich čelní část přimon-
tovat kuchyňská dvířka a rázem jsou k nerozeznání od 
skříněk kuchyňské linky. Abyste si mohli vše v kuchyni 
bez problémů poskládat, jsou rozměry vestaveb typizo-
vané a také výrobci kuchyňského nábytku pro ně nabí-
zejí skříňky odpovídajících velikostí.

„Solitéry“ jsou levnější
Nicméně i volně stojící spotřebiče mají své nepopiratel-
né výhody. V jejich prospěch hovoří předně jejich nízká 
pořizovací cena. A pak také možnost různých rozmě-
rů podle vašeho přání. Volně stojící chladničky můžete 
většinou pořídit ve větších objemech. A pokud si pořídí-
te sadu spotřebičů v nerezové variantě, budou moderní 
kuchyni slušet. Nevýhodou je mezera mezi kuchyňskou 

linkou a  spotřebičem, kde skoční jakékoliv drobky či 
nečistoty, a  skutečnost, že kuchyňská dvířka nelze na 
volně stojící myčku připevnit se zachováním správné 
funkce otvírání. V případě bílých spotřebičů může vadit 
kontrast s barvou linky. Pokud dáte přednost zabudo-
vaným spotřebičům, musíte počítat s  vyšší pořizovací 
cenou Vyšší pořizovací cena a připočítat cenu za jejich 
montáž. Ale ušetřit můžete v  případě, že si pořídíte 
kompletní set spotřebičů, které bývají levnější.

Varné desky místo sporáku
Typickým příkladem oblíbenosti vestavných spotřebi-
čů jsou varné desky, které si do nové kuchyně pořizuje 
opravdu valná většina českých zákazníků. Po volně sto-
jícím sporáku se dnes ptají snad už jen zapřísáhlí fando-
vé retro stylu, ale i o nich ještě bude řeč...
Varné desky se nabízejí buď v provedení jako sklokera-
mické, plynové nebo indukční. Nemůžete-li se rozhod-
nout, co je pro vás to pravé, lze vyzkoušet desku kom-
binovanou, kde jsou některé plotýnky určeny například 
pro indukční vaření a další mají třeba plynové hořáky.
Většina indukčních a  sklokeramických varných desek 
je vybavena dotykovým ovládáním – stačí pouhý dotyk 
prstu a  spotřebič reaguje přesně podle vašeho přání. 
Mezi nejprodávanější patří stále modely se čtyřmi různě 
velkými plotýnkami a šířkou kolem 60 cm. Na trhu jsou 
však již několik let k dispozici varné desky se dvěma, 
třemi nebo s pěti varnými zónami a také s menší nebo 
naopak daleko větší šířkou. Uživatelsky příjemné jsou 
pak varné zóny, které lze zvětšit, nebo se dají vzájem-
ně propojit a vytvořit tak velkorysou varnou plochu pro 
opravdu velké nádoby, jako jsou rozměrné hrnce, pe-
káče a další.
Hitem posledních let jsou varné desky, které nemají na 
své ploše naznačené jednotlivé varné zóny, ale nabízejí 
jednolitou plochu, která bezpečně pozná, na které mís-
to jste právě hrnec či pánev položili. Jednotlivé modely 
se liší počtem rozpoznávání nádob na ploše i způsobem 
ovládání jednotlivých nádob. Výhodou varných desek 
je využitelnost spodní části linky a samostatné, pohodl-
nější umístění trouby.

Což třeba troubu parní?
Kromě klasických plynových, horkovzdušných a mikro-
vlnných trub (nebo multifunkčních mikrovlnných trub) 
si nárok na prostor v  kuchyni dělají také trouby par-
ní. Jejich předností je zdravý způsob přípravy různých 
druhů pokrmů, při němž zůstávají zachovány původní 
chuť, živiny, vitaminy i  minerály používaných surovin, 
ať se jedná o maso, ovoce nebo zeleninu. Kombinace 
ventilátoru a páry navíc umožňuje mít na talíři křupavé 
i jemně nadýchané dobroty, aniž by ztratily příliš mno-
ho ze své původní váhy. Parní trouba se zároveň výbor-
ně hodí i pro rovnoměrné rozmrazování.

Tiché zabudované odsavače
Moderní digestoře můžete mít v  mnoha variantách: 
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jako komínové, ostrůvkové nebo vestavné, které se 
instalují do horní skříňky v  kuchyňské lince nebo do 
stropního podhledu podobně jako třeba klimatizace. 
První dva typy jsou většinou zároveň i designovým do-
plňkem kuchyňského interiéru, o vestavných modelech 
v kuchyni naopak mnohdy sotva víte, dokud je neza-
čnete používat.
Zvláštní kategorii tvoří vestavné odsavače par, které se 
zabudovávají do pracovní plochy linky vedle varné des-
ky nebo za ni  a  nebo jsou již integrované přímo do 
varné plochy. Jejich předností bývá vysoký výkon a nižší 
hlučnost, kterou mohou zaručit právě díky praktickému 
umístění motoru ve spodní skříňce kuchyňské linky.

Kde máte vlastně lednici?
Takhle se mohou ptát návštěvy, protože vaše chladnič-
ka může být zamaskovaná. Dvířka ve stejném dekoru 
jako zbytek kuchyně většinou na první pohled nepro-
zradí, zda se za nimi ukrývá další úložný prostor nebo 
spotřebič uchovávající potraviny. V případě kombinova-
ných vestavných chladniček byste si měli ohlídat skuteč-
ný vnitřní objem, který je u výrobku uveden. Chladničky 
bývají totiž o několik centimetrů menší než samostatně 
stojící modely. Při finálním výběru by však rozhodují-
cí roli měla hrát spotřeba a energetická třída (alespoň 
A ++). Ze všech kuchyňských spotřebičů je to totiž právě 
chladnička, která běží nepřetržitě.
Dalším důležitým parametrem je hlučnost (ideálně ko-
lem 40 dB) – tu budete řešit zvláště tehdy, je-li kuchyň-
ský prostor propojen s obývacím.
Vzdálená příbuzná chladničky, která je oblíbeným 
a v poslední době také hojně vyhledávaným doplňkem 
kuchyní, je vestavná vinotéka. Také v jejím případě pla-
tí informovat se předem na její spotřebu a  hlučnost. 
Důležitým parametrem při rozhodování je i počet zón 
a  možnost samostatné regulace jejich teplot. Jen tak 
totiž budete moci doma uchovávat různé druhy vína.

Neviditelná myčka
Volně stojící myčky mají vrchní pracovní desku, uzavře-
né boční stěny, krytá dvířka a pevný podstavec s čelním 
krytem. U vestavných myček tyto části chybí. Nejsou totiž 
potřeba, protože horní kryt nahradí pracovní deska lin-
ky, místo bočnic je korpus jako u ostatních skříněk, stejně 
tak jako dvířka. Podstavec myčky je zakryt soklem linky. 
Myčky vestavěné můžete mít buď ve variantě vestavné 
s viditelným, tedy přiznaným displejem, který se nachá-
zí v horní části dvířek. Druhou možnost představují plně 
vestavné modely, kdy jsou i veškeré ovládací prvky ukry-
ty na horní hraně dvířek, což vidíte jen tehdy, když myč-
ku otevřete. To, že se za dvířky kuchyňské linky ukrývá 
spotřebič, poznáte snad jen podle toho, že při mytí vydá-
vá zvuky, nebo v momentě, kdy máte model se světelnou 
signalizací. Během chodu vysílá myčka na podlahu před 
sebou světelný paprsek a většinou podle jeho barvy po-
znáte, v jaké fázi mytí se momentálně nachází. Jinak na 
povrch nevyčnívá jediné tlačítko.

Různé typy vestavných myček se od sebe liší svojí kapa-
citou, spotřebou i nabídkou funkcí. Na rozdíl od myček 
volně stojících však můžete vestavné modely zasadit do 
nitra linky podle vašich představ – třeba do výše pasu, 
abyste se k nádobí nemuseli shýbat.
V prvé řadě se budete muset rozhodnout pro velikost 
myčky. Výrobci standardně nabízí dvě šířky. Užší mode-
ly, někdy nazývané jako slimline, mají 45 centimetrů. 
Ty pojmou většinou šest až deset sad nádobí. Jsou tedy 
vhodné pro maximálně dvoučlenné domácnosti. Navíc 
je nutné smířit se s tím, že větší hrnce či pekáče se do 
tohoto typu vejdou jen obtížně. 
Pro čtyřčlennou rodinu je z  praktického i  ekonomic-
kého hlediska nezbytná myčka s vyšší kapacitou, která 

naráz umyje dvanáct až čtrnáct sad nádobí. Tyto myčky 
jsou široké 60 centimetrů.  Že jsou obě příliš velké do 
vaší miniaturní kuchyně? Nezoufejte. Řešení se dnes 
nabízí i pro vás. Jsou jím šuplíkové myčky. Jedna zásuv-
ka pojme šest sad nádobí. Pořídit si lze jen jeden, nebo 
také dva nad sebe. Nevýhodou je vyšší cena. Do malých 
prostor se hodí také stolní myčka, která ale naráz umy-
je jen čtyři sady nádobí. A co si vlastně představit pod 
pojmem sada nádobí? Jedna sada představuje hluboký, 
mělký a dezertní talíř, šálek, podšálek a příbor - nikoliv 
hrnce. A podle počtu těchto souprav se udává kapacita 
myčky. 
Zvažte i  místo, kam myčku v  kuchyni umístíte. Kvůli 
přívodu vody a  odpadu je ideální místo vedle dřezu. 
Samozřejmě se ale hadice dají prodloužit, a  tudíž lze 
postavit myčku jinam. Elektrická zásuvka by měla mít 
samostatný okruh.
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Zakupte si alespoň 3 spotřebiče značky Concept z designové linie 
BLACK, WHITE nebo SINFONIA v minimální hodnotě 35 000 Kč 
a obdržíte robotický vysavač v hodnotě 5 999 Kč jako dárek.

vybrané spotřebiče a další informace naleznete na www.my-concept.cz.

ROBOT 
K DESIGNOVÝM 
SPOTŘEBIČŮM

Detaily a další informace o produktech najdete na www.my-concept.cz

ZDARMA

DÁREK
robotický vysavač
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Třetí cesta
Možná máte kuchyňskou linku v dobrém stavu a chcete 
měnit jen spotřebiče – volně stojící za vestavné, a tak 
dát kuchyni nový look. Taková výměna je možná, ale 
musíte tomu přizpůsobit například elektroinstalace 
a rozvod vody. Například lednice a mrazák se dají do-
datečně obestavit, takže zepředu zůstanou vidět dvířka 
těchto spotřebičů, a na zadní straně linky je třeba do-
řešit odvětrávání – buď tam bude mřížka, nebo prostor 
zůstane volný. U výměny sporáku za vestavnou troubu 
a varnou desku je potřeba navíc řešit i korpus pro ve-
stavnou troubu a  pracovní desku pro instalaci varné 
desky. To platí i u  výměny volně stojící lednice za ve-
stavnou – opět potřebujete nový korpus a dvířka. Od-
větrání vestavné lednice se zajišťuje cirkulací vzduchu 
pomocí větrací mřížky v soklu kuchyně.

Výměna dalších spotřebičů
Chcete-li vyměnit i další spotřebiče a zabudovat je do 
linky, mějte na paměti tyto rady: u mikrovlnné trouby 
vadí, pokud by se dotýkala korpusů linky. Naopak neva-
dí, když ji dáte na polici nebo třeba i za dvířka do skříň-
ky, pokud uvnitř linky z každé strany ponecháte 5 až 10 
centimetrů, aby „větrala“ a mohla se dochladit. U pe-
čicí trouby je třeba otázku větrání ještě pečlivěji zvá-
žit, protože na rozdíl od mikrovlnných bývají v provozu 
déle. Sporák jde integrovat do kuchyňské linky, ale po-
kud bystě chtěli jen varnou desku, tu je třeba vždy ve-
stavět. Myčka, případně i pračka se také dají „schovat“,  
ale jen pokud mají odnímatelnou horní desku. Běžná 
výška pracovní plochy se pohybuje kolem 85 cm, což je 
i výška mnohých volně stojících myček nádobí a lednic, 
takže by vyčuhovaly nad okolní plochou. 

Designové spotřebiče jsou okrasou
Aktuální trendy nás tak trochu nutí pořídit si vestavné 
spotřebiče za každou cenu. Ale ne všichni chtějí svou 
kuchyň „zatajit“ a  pořizují si designové spotřebiče, 
které naopak vystavují na odiv. Právě takový vhodně 
vybraný designový kousek funguje doslova jako šperk, 
který dokáže kuchyňské prostředí ozvláštnit. Příkladem 
jsou moderní napodobeniny retro spotřebičů, které 
jsou však vybavené současnými technologiemi. Mnoh-
dy mají oblé tvary, různé efektní barvy a chromované 
prvky včetně retroklik. Nebo třeba obří americké dvou-
křídlé ledničky „Side-by-Side“, které by bylo taky škoda 
schovávat. Vynikají svým designem, velikým objemem, 
kapacitou a  také snadným přístupem. Nabízejí spous-
ty skvělých funkcí, které jistě oceníte. Dosahují šířky 
až 120 cm, tudíž je dobré zvážit, zda máte v kuchyni 
dostatek místa a  dostatečně široké přístupové cesty 
(chodby, dveře). Objem je jednou z největších předností 
amerických lednic, dosahují čistého celkového objemu 
až 667 litrů.  Důležitým parametrem, na který by měl 
být brán zřete,l je energetická třída. Americké lednice 
třídy A++ ušetří až o 50 % elektrické energie než ame-
rické lednice třídy A (třídy A+ až o 25 %). Většina těchto 

chladniček je vybavena řadou atraktivních funkcí a vy-
bavením. Nabízené chladničky obsahují výrobník ledu 
a chlazené vody. Nebo proč schovávat vařící skvost, jako 
je obří americký sporák s šesti hořáky a dvěma trouba-
mi? Ten si nemohou vynachválit skuteční gastronomič-
tí fajnšmekři včetně šéfkuchařů. Plyn je pro gurmány 
zkrátka plyn…I  vzhled menších spotřebičů, jako jsou 
kávovary nebo mikrovlnky, může být tak exkluzivní, že 
by bylo škoda je „zazdít“ za kuchyňská dvířka. 

Malí domácí pomocníci
Při vaření se samozřejmě neobejdeme bez drobných 
domácích spotřebičů.  V  první řadě  bez elektrických 
pomocníků na rozmělňování potravin. Mixéry se nej-
častěji dělí na tyčové, stolní, ruční šlehače a sekáčky ne-
boli choppery. Není mixér jako mixér, dopředu zvažte, 
k čemu ho nejčastěji chcete používat. I  v  jednotlivých 
kategoriích jsou velké rozdíly v cenách, které závisí pře-
devším na počtu funkcí a vybavení spotřebičů. Na trhu 
jsou i  speciální mixéry třeba na smoothie i  na drcení 
ledu. 
Tyčový mixér oceníte, pokud v kuchyni nemáte místo na 
volně stojící spotřebiče. Má navíc tu výhodu, že ho vlo-
žíte do nádoby, ve které je směs určená k rozmělnění. 
Třeba přímo v hrnci tak vytvoříte tu nejkrémovější po-
lévku. Kromě polévek či omáček výborně poslouží také 
při přípravě koktejlů.
Stolní mixéry jsou skvělými pomocníky v každé kuchy-
ni. Na rozdíl od tyčového mixéru ingredience vložíte do 
nádoby, která je součástí mixéru a  zapnete. Díky pří-
klopnému víku nehrozí cákance. Stolní mixér zvolte, 
pokud máte v kuchyni místo, anebo pokud vám nevadí 
mixér vyndávat ze skříňky pokaždé, když jej potřebuje-
te použít. 

Není nad domácí jogurt
Proč kupovat kelímky s jogurtem, u nějž vlastně pořád-
ně nevíme, co obsahuje? Radši si ho uděláme doma ve 
vlastním jogurtovači. Stačí nalít mléko do čistých skle-
niček, které dostanete společně se spotřebičem, přidat 
trochu bílého jogurtu nebo mlékárenskou kulturu a za-
pnout přístroj. Ohlídá optimální teplotu i dobu zrání. 
Na domácím jogurtu si pochutnáte po 6–10 hodinách. 
Skvěle chutná s čerstvým ovocem, oříšky i čokoládou. Při 
domácí výrobě máte přehled o tom, co mléčný výrobek 
obsahuje. Sami si volíte i  jogurtovou kulturu, kterou 
použijete. Tu seženete v lékárnách, některých drogeri-
ích a specializovaných e-shopech. Doba zrání závisí na 
přístroji a také na tom, zda chcete vyrobit „obyčejný“ 
jogurt nebo vyzrálejší s větším množstvím prospěšných 
bakterií. Obecně platí, že čím zralejší a zároveň kyselej-
ší výrobek chcete, tím déle ho musíte nechat zrát. 

Lis nebo odšťavňovač?
Asi budete souhlasit, že domácí džusy, limonády a pře-
snídávky jsou jistě zdravější než ty z obchodů.  Stačí jen 
z  ovoce či zeleniny získat šťávu. Je lepší odšťavňovač 
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nebo lis? Tohle dilema se dá snadno vyřešit pokusem. Ve 
výsledku je daleko výkonnější lis, v porovnání s odšťav-
ňovačem má mnoho předností. Základním rozdílem je 

samotný proces získávání šťávy. Proces probíhá lisová-
ním, nikoliv odstředivou silou u odšťavňovačů. Lisování 
je o celých 30-50% efektivnější. Díky tomu získáte mno-
hem více šťávy a spotřebujete méně surovin. Z jediné-
ho jablka lze dostat 0,2 dcl husté šťávy a z pomeranče 
0,45 dcl šťávy. Díky metodě lisování se do vylisované 
šťávy dostane i dužina. Ta je velmi bohatá na vitamíny, 
vlákninu a zároveň je výsledný produkt hustší. Pokud 
byste ho chtěli vypít, je vhodné šťávu s dužinou naředit 
vodou. Díky této vlastnosti šťávy z  lisů je možné ještě 
jedno jejich využití. Pouhým vylisováním různých druhů 
ovoce a zeleniny vám může vzniknout vynikající domácí 
přesnídávka. Konzistence jí bude velmi podobná. Navíc 
bez chemických látek, konzervantů a podobných ochu-
covadel. Pokud přidáte do vylisované šťávy pár piškotů 
a kousky celého ovoce, máte pro děti skvělou svačinu.
Odšťavňovačům začaly konkurovat už před několika 
lety speciální mixery (makery) na smoothie, jemné pyré 
z ovoce a zeleniny. Důvody jsou jasné: nepotřebují tolik 
místa, nabízejí snadnější čistění, jsou výrazně levnější 
a uchovávají i vlákninu, další z doporučovaných součás-
tí zdravé výživy.

Nudličky a spirálky
Kdo miluje saláty a chce je mít nejen rychle připravené, 
ale i oku lahodící, tomu přijde vhod spiralizér, který vy-

kouzlí tenké nudličky z červené řepy, dlouhé okurkové 
špagety nebo spirály z ředkviček. Saláty jsou pak mno-
hem estetičtější, ale i jemnější na skus a lépe stravitel-
né, než když použijete nůž a pracným krájením navíc 
strávíte zbytečně hodně času. Oblíbené jsou také sma-
žené bramborové spirály nebo sláma, které si můžete 
dopřávat jako přílohu k mnoha jídlům nebo jen tak. Mi-
lovníci raw, tedy syrové stravy, se bez  tohoto krájecího 
specialisty v zásadě neobejdou.  Spiralizér, často přezdí-
vaný také jako špagetovač, na první pohled připomíná 
takové vyspělejší struhadlo. Stačí, když nasadíte čepel, 
vložíte zeleninu nebo ovoce a pak už jen otáčíte klič-
kou a sledujete, jak ze spiralizéru padají pestrobarevné 
špagety. V balení najdete několik čepelí, ze kterých si 
vyberete podle toho, jak široké chcete mít spirály. 
Samozřejmě existuje mnoho dalších kuchyňských spe-
cialistů, jako jsou fritézy, topinkovače, waflovače, rýžo-
vary, sušičky potravin, zmrzlinovače atd. Záleží jen na 
vašich finančních možnostech, frekvenci využívání a ve-
likosti úložných prostor. 

Text: Eva Houserová, 
foto: Shutterstock.com
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STĚHUJEME SE NA
TERASU
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Kdo by netoužil po terase, která zvyšuje komfort bydlení v teplejších roč-
ních obdobích! Není nic příjemnějšího, než si vybudovat útulné sezení venku 
a prodloužit si tak obývací pokoj. Pokud už terasu máte, nastal právě teď 
čas na její předjarní údržbu, pokud se ji teprve chystáte vybudovat, máte za 

minutu dvanáct.
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Terasa by měla bezprostředně navazovat na dům a tvo-
řit jakýsi přechod mezi interiérem a dvorem či zahra-
dou. Zevnitř by na ni měl být bezproblémový přístup 
s talířem jídla nebo kávou a novinami. A na rozdíl od 
uzavřené verandy nebo zimní zahrady má terasa ob-
vykle sezónní charakter. Není tedy nutné stavbu zby-
tečně předimenzovat, v úvahu připadají i velmi rychlá 
a jednoduchá řešení. Terasa by měla být co nejvíce ote-
vřená, ale ideální je závětří.

Která podlaha je nejlepší?
Materiál na podlahu byste měli vybírat určitě podle va-
šeho rozpočtu a podle způsobu využívání terasy. Teprve 
potom je čas vybírat vhodný materiál. Je důležité, aby 
podlaha na vaší venkovní terase byla kvalitní. To zna-
mená, že by měla být odolná vůči venkovním vlivům. 
Dalšími požadavky jsou např. estetická stránka podlahy 
a její bezpečnost nebo její snadná údržba.  Oblíbený je 
kámen, dlaždice i dřevo. Vše má ale i své stinné stránky. 
Pokud máte děti nebo domácí mazlíčky, mohou se na 
kamenné či dlaždicové podlaze zranit, obzvláště když 
jsou zvyklé na terase pobíhat. Rozhodnete-li se pro dře-
vo, musíte vybírat opravu důkladně a vyplatí se inves-
tovat nejen do materiálu, ale také do údržby. Pokud 
budou prkna nekvalitní, hrozí zadření třísky. Vyznavači 
high tech designu možná zatouží po betonu, který je 
odolný proti poškrábání. Musíte však počítat s tím, že 
se v létě bude od podlahy odrážet silné sluneční záření 
a teplota u ní může dosáhnout až 60 stupňů Celsia. Po-
kud hledáte levnou variantu podlahy, tak tou je podla-
ha asfaltová. Dobře izoluje vodu, ale nevýhodou je její 
špinění a měknutí za teplého počasí. Štěrková podlaha 
vám déle vydrží a nepraská. Nevýhodou je její nároč-
né čištění a nepříjemnost povrchu pro váš pohyb. Po-
kud terasu máte častečně krytou a využíváte ji téměř 
po celý rok, tak zvolte dlažbu protiskluznou a mrazu-
vzdornou. Vybírat můžete z dlaždic betonových nebo 
keramických, ze zámkové dlažby nebo přírodního ka-
mene, který může na vaší terase vytvořit hezké vzory. 
V  současnosti si stále větší popularitu získává dřevo-
plast.  Kvalitní dřevoplastová prkna by měla obsaho-
vat 60% dřeva a  40% polymeru HDPE (high-density 
polyethylen). Na trhu je široká škála teras WoodPlastic, 
vyvzorovaných ve velké ploše v přirozeném venkovním 
prostředí. Jejich výhodou je vysoká trvanlivost, skvěle 
odolávají působení deště, slunce, mrazu a dalších běž-
ných povětrnostních vlivů. 

Zastřešit, nebo ne?
Toť otázka, nad kterou je třeba se zamyslet předem při 
plánování stavby. Zvažte, jaká varianta je vám nejbliž-
ší: zda terasu zastřešit, nebo vybudovat pouze podlahu 
a  stín či ochranu před deštěm pak řešit slunečníkem, 
markýzou či lehkým rozebíratelným altánem, který lze 
na zimu demontovat. Konstrukce zastřešení stavbu sa-
mozřejmě prodraží, ale dá terase širší možnosti využití. 
Umožní instalovat třeba rákosové nebo látkové závěsy 

nebo zábradlí či zástěny do výše pasu, které z části chrá-
ní před větrem. Můžete si tak sezónu na terase rozšířit 
i na podzimní měsíce. Zastřešení je ale nutné plánovat 
i  s  ohledem na to, jak moc „ubere“ světla, které jde 
skrze okna do interiéru. Řešením je střecha z materiálu, 
který propouští světlo (polykarbonát, drátosklo) a lát-
kové či rákosové podhledy.
Zastřešení lehkou hliníkovou konstrukcí se skleněnou 
nebo polykarbonátovou výplní vyžaduje pro připevně-
ní jen jednu stěnu, a její variabilita umožňuje otvírání 
jednotlivých dílů. Výhodou stropních hliníkových lamel 
je jejich náklon až o  160 stupňů, kterým lze regulo-
vat přístup světla. Při dosednutí na sebe vytvoří lame-
ly celistvou nepropustnou plochu, některé modely lze 
shrnovat i do stran nebo je osadit led pásky. Výhodou 
hliníkové střechy je i její nosnost až 130kg/m2, což oce-
níme především v  zimním období, kdy se nemusíme 
obávat každého centimetru nového sněhu.

Nad hlavou zeleň
Někdo má při posezení na terase rád nebe nad hlavou 
a kolem sebe volný prostor, jiný dává přednost zeleni. 
V  tomto případě se nabízí pergola. V  tradičním poje-
tí je pergola dřevěná konstrukce, po které se popína-
jí rostliny a  majitelům zahrady nabízí příjemné místo 
k posezení. V současné době se pro stavbu pergol po-
užívají i  jiné materiály, jakým je třeba plast nebo hli-
ník.  Právě hliník je dnes nejvíc trendy, v porovnání se 
dřevem je mnohem lehčí, pevnější, odolnější vůči po-
větrnostním vlivům a  v  podstatě bezúdržbový. Pokud 
ale dáváte přednost přírodnímu looku, skvělým tipem 
jsou dřevěné stavebnicové pergoly, což je unikátní sys-
tém, se kterým si můžete postavit pergolu přesně podle 
svého gusta. Koupíte si stavební součástky, různé typy 
příčných ráhen, stojek, vzpěr a  pergolových oblouků, 
které jdou libovolně kombinovat. Pergolové stavebnice 
zahrnují také moduly květinových truhlíků a pohodlné 
lavičky.

Pastva pro sousedy? Ne!
Pokud máte terasu situovanou tak, že nejste chráněni 
před zvědavými a  závistnými pohledy sousedů, nedo-
statek soukromá vám vyřeší optické zástěny. Dříve se 
užívaly stěny z  dřevěných latěk, ale můžete používat 
i  tvarované mříže ze dřeva či kovu. Popínavé rostliny 
můžete zvolit jako oporu. Další variantou jsou bambu-
sové, rákosové, vřesové nebo různé jiné rohože, které 
se jednoduše drátkem či provázkem přichytí k  plotu, 
sloupku nebo zábradlí. Soukromí vám zajistí i  zajistí 
i živý plot, aspoň v místech, kudy je na vaši terasu vi-
dět. K mání jsou i květinové truhlíky různých rozměrů 
se zabudovanými paravány. Každopádně byste se při 
pořizování jakékoli zástěny měli řídit jedním základním 
pravidlem. Výška zástěny terasy by měla být v případě 
terasy ideálně 1,6 až 1,8 metru, což odpovídá výšce do-
spělé osoby. 
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BIOKLIMATICKÁ
PERGOLA
ARTOSI

JEDINÁ PERGOLA,
KTERÁ SE VÁM
PŘIZPŮSOBÍ

www.artosi.cz

"Spoléhám se
vždy na to nejlepší

– ARTOSI."

Bioklimatická pergola ARTOSI je vyráběna s vysokou
přesností. Možnost integrace stínicích prvků a LED
osvětlení. Regulace pronikajícího tepla díky střešním
lamelám s možností rozdělení do více sekcí.
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Aby na nás nefoukalo
Posezení v průvanu není pohodové ani zdravé. Za větr-
ného počasí oceníme i zakrytí bočních stěn, pokud je na 
terase máme. Vhodné je v tomto směru alespoň dosta-
tečně vysoké zábradlí nebo ideálně zmíněná pergola. 
Pak máte na co nainstalovat integrované screenové ro-
lety. Jsou vzdušné, odolné větru a částečně i dešti, po-
hodlně ovládané motorem. Speciální látka umožňuje 
pohled ven a přitom velmi dobře stíní. Rolety s transpa-
rentní fólii jsou zcela nepropustné větru a dešti, ovšem 
nemají žádný stínící efekt. Boční stěny pergoly doko-
nale zakryjí také posuvné skleněné stěny, ovšem musí-
me počítat s tím, že odsunuté vždy zabírají určité místo 
a pergola není plně otevřena. Velmi oblíbené jsou v po-
slední době také hliníkové posuvné okenice s dřevěný-
mi lamelami, které lze libovolně naklápět a regulovat 
jimi intenzitu osvětlení. 

Pohodlný polstrovaný nábytek 
U čeho budeme sedět, napadne každého, kdo si pořizu-
je terasu. Nábytek může být dřevěný (z čehož nejtrvan-
livější je teakový), kovový (nerezový, hliníkový, ocelový, 
z drátěných sítí) vyplétaný (ratanový, nebo třeba z pal-
mového listí) a nakonec nový plastový nábytek, často 
v  podobě designérských lahůdek. Mezi něj zařadíme 
nejen kompaktní plastové výlisky, ale například i  syn-
tetický ratan. Třešinkou na dortu - u jakéhokoliv nábyt-
ku - je pak lehké, hezké a příjemné polstrování. Různý 
design sedáků a polštářů dokáže to, že terasa s nábyt-
kem vypadá pokaždé jinak. Jemná kostka navozuje do-
mácký vzhled, zatímco okrovo-černé a žlutě oranžové 
odstíny v typických vzorech inspirovaných Afrikou při-
nášejí pocit exotiky. Jasně identifikovatelné jsou stře-
domořské barvy a motivy. Od bleděmodré řecké až po 
vzory a kombinace hráškové, růžové a modré typické 
pro Provence. Co se týká trvanlivosti, voděodolnosti 
a nešpinavosti, moderní „venkovní“ látky jsou ošetřeny 
vodoodpudivou úpravou, kdy se kapky vody do polštá-
řů nevsakují, ale stékají po nich. Jiné úpravy textilu mají 
žáruvzdornou úpravu, potah je více chráněn před pro-
pálením cigaretou. Při vytrvalých deštích a přes zimu je 
pak nezbytné všechny polštáře uložit v suchu doma.

Pohodlí jako v obýváku
Není nad to si po dobrém jídle dát relax na čerstvém 
vzduchu ve vodorovné poloze. K tomu vám skvěle po-
slouží zahradní lehátka, postele, pohovky, polohovací 
lehátka či houpací sítě. Na úzké terasy se hodí lehká 
polohovací křesílka, skládací lehátka a  menší pohov-
ky. Větší plocha snese i velké pohovky, lehátka pro dva 
nebo houpací sítě s  podstavcem. Velkým hitem jsou 
v posledních letech modulární sedací soupravy, které si 
můžete sestavit na míru, přesně podle prostoru, který 
máte k dispozici. Vytvoříte tak za pár minut jak pohodl-
nou sedačku, tak třeba postel nebo lehátka. Tyto varia-
bilní sestavy vytvoří z terasy skutečný venkovní obývák.

Slunečník, nebo markýza?
V žáru poledního slunce může být pobyt na nezastíně-
né terase problém, který je však lehce řešitelný sluneč-
níkem, sluneční clonou nebo markýzou. Slunečníky už 

nejsou jen nudné klasické deštníky s pruhy nebo květy 
slunečnic. Vyrábějí se z exotických dřevin, takže dobře 
vypadají a ještě hodně vydrží. Ustupuje se od klasických 
kulatých tvarů, módní jsou deštníky čtvercové či obdél-
níkové. Novinkou jsou velkoplošné slunečníky s bočním 
nosným ramenem, v podstatě připomínají vysunutý je-
řáb. Klasikou jsou stínící stříšky zvané markýzy, jejich 
nabídka je obrovská. Ty nejmodernější jsou ovládány 
elektromotorem, který je svinuje nebo rozvinuje. Ani 
to už však nestačí. Žádané jsou takové, u kterých je mo-
tor ovládán dálkově jako u televizoru. A pro náročné 
jsou určeny ty, které mají i speciální čidla, která reagují 
na vítr či déšť. Zařídí, aby se markýza svinula či rozvi-
nula, podle toho, jaké je zrovna počasí. Kdo neholduje 
proměně zahrady v přehlídku moderní techniky, může 
vybírat ze starých dobrých houpacích sítí a různých hou-
paček. Alternativa místo slunečníku? Moderní jsou nyní 
stínící plachty, které jsou vhodné k zastínění jakýchko-
liv ploch, kde se z některých důvodů nehodí slunečník.

Sluncem voňavé prádlo
Není nad prádlo sušené proudícím vzduchem a sluneč-
ními paprsky. Terasa se k této službě dokonale nabízí, 
jen stačí zvolit věšákové řešení, které bude odpovídat 
architektonice vaší terasy a zároveň nebude překážet. 
Úplně nejjednodušší variantou je skládací sušák, který 
ve složeném stavu zabere asi tolik místa jako žehlicí 
prkno. Podle potřeby ho na terase rozložíte a pak zase 
odnesete někam do komory nebo za roh domu. Prádlo 
věšíte na pevné pruty nebo šňůry o různých celkových 
délkách nejčastěji mezi 10 až 60 metry. Pokud potřebu-
jete sušit více praček, výrobci nabízejí variantu s boční-
mi křídly nebo dokonce poschoďovou.
Druhou možností je dobře známý otočný sušák na stře-
dové noze, který zapíchnutý do trávy „zdobí naše za-
hrady“. Můžete ho po pevném zakotvení v podstavci 
postavit samozřejmě i na terasu.  Nabízí až 40 m sušicí 
plochy, odpovídající až třem pračkám prádla. Moder-
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ní rotační sušáky mají šňůry vypnuté díky 3 stupňům 
polohování ramen a na každé rameno je navíc možné 

pověsit ramínko. V případě,  že sušák nepoužíváte, za-
klapnete ramena sušáku ke stojné (středové) tyči.
Pokud nemáte na terase dostatek místa na otočný 
sušák, případně se vám toto sušení prádla nelíbí z es-
tetického hlediska, můžete zvolit jeden z  typů, který 
připevníte na stěnu domu. K  nástěnnému sušáku do-
stanete nejen příslušenství k uchycení na zeď, ale i obal 
na přikrytí šňůr. Dražší nástěnné sušáky se mohou stát 
neviditelnými, protože po použití jeho šňůry zajedou 
do pouzdra na zdi. Komfort obsluhy zvyšují i další vy-
chytávky: funkce pro rychlé složení sušáku bez ohýbání 
(stiskem pojistky na rameni sušáku), funkce automatic-
kého svinutí šňůr do bočnic (šňůry zůstávají čisté, ne-
třeba je omývat) a celistvé meziramenní zakrytí, které 
zabraňuje vniku vody do nitra sušáku. 

Pozor na kvalitu materiálu
Venkovní sušák by měl mít především kvalitní povr-
chovou úpravu, aby odolával klimatickým podmínkám. 
Cenu pak ovlivňuje jejich velikost, konstrukce, (mají-li 
zvýšená boční křídla, pověsíte-li na ně delší věci nebo 
prádlo na ramínku atd.). Důležitá je také kvalita povr-
chové úpravy prutů (pozor na možnou korozi) či šňůr 
na sušení prádla a  kapacita sušeného prádla, kterou 
jednotlivé modely nabízejí. Ta se pohybuje mezi 10 až 
60 m. Nezapomeňte se zajímat i o nosnost sušáku (již 
zmíněný počet pračkových várek).

Světlo na večery
Možná se vám už letité klasické světlo instalované na 

stěně nebo u  stro-
pu domu okoukalo. 
I  pro vás, co si tera-
su teprve budujete, 
máme tip: populární 
zápustná světla, kte-
rá vytvoří zajímavý 
a příjemný pocit. Tato 
dekorativní světla 
jsou k zakoupení v se-
stavě, kterou zvládne 
připojit každý. Zapo-
jení netrvá déle než  
5 min. Na tato světla 
si můžete osadit růz-
ná barevná stínítka, 
která vytvoří téměř 
magický pohled na 
terasu. K  orientač-
nímu osvětlení tera-
sy jsou nejvhodnější 
nenápadná zápust-
ná svítidla, která se 
instalují do dlažby či 
podlahy. Nikdy o  ně 
nezakopnete a v noci 

vás mohou ochránit před pádem. Stále žádanějšími jsou 
LED světla, a to z důvodu nízké spotřeby a dlouhé život-
nosti. Výrobce udává záruku 5 let a životnost až 50 000 
hodin. A co je strašně důležité, tato světla se nezahříva-
jí a jsou tudíž bezpečná pro vaše bosé nohy.

Posviťte si sluncem
Velkým hitem je podlahové solární světlo, napájené ze 
zdroje umístěného uvnitř tělesa světla. Zdroj světla je 
dobíjen pomocí několika mikro solárních panelů, které 
jsou součástí světla. Takže nemusíte řešit vůbec přívod 
elektrické energie, což je v mnoha případech problém, 
pokud se jedná o dodatečnou montáž v již hotové te-
rase. Světla jsou vyráběna z různých, povětšinou odol-
ných materiálů, včetně nerezavějící oceli, nebo s  růz-
nou povrchovou úpravou. Samozřejmostí je odolnost 
vůči vodě a klimatickým podmínkám všeobecně. Světla 
jsou osazena akumulátory, které vydrží bezproblémově 
napájet světla až 12 hodin v kuse. Venkovní podlahové 
solární osvětlení bývá standardně osazeno čidlem se-
tmění, které zapíná světlo po setmění a s ranním roz-
břeskem ho opět vypne. Kromě toho lze světlo vypínat 
a zapínat vestavěným vypínačem.

Grilovačka na terase
Posezení s přáteli za vlahého letního večera je takřka 
k nezaplacení a k čemu by byl takový dýchánek bez kva-
litního přenosného grilu, díky kterému si dopřejete po-
chutiny, jenž máte rádi.  Terasa je díky blízkosti zdroje 
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elektrického proudu ideální místo pro využití elektric-
kého grilu, vybaveného roštem nebo elektrickou pánví. 
Tento druh grilu se snadno ovládá, příprava pokrmů je 
jednoduchá a rychlá a nabízí v zásadě nejzdravější způ-

sob grilování. Před jinými typy grilů má ten elektrický 
další nespornou výhodu: nemusíte kupovat ani dřevěné 
uhlí ani plynovou bombu.

Teplo pro chladné dny
 K vytvoření pohody na terase dopomohou rovněž ven-
kovní plynová či elektrická halogenová topidla, která 
zaženou chlad při večerních posezeních. Manipulace 
i instalace se zářiči je jednoduchá, hlavní je jejich stabil-
ní umístění na rovné zpevněné ploše, přičemž je zářič 
dostatečně vzdálen od ohřívaných předmětů – mini-
málně 1 m. Topidla jsou vybavena bezpečnostním ven-
tilem, který v případě pádu topidla automaticky uzavře 
přívod plynu, takže se nemusíte bát zbytečného úniku 
či dokonce vznícení. Na terasách oceníte praktická ha-
logenová topidla přímo do zásuvky s připojením na 230 
V. Tím odpadne starost táhnout těžkou plynovou bom-
bu např. do patra. Výkon těchto topidel se pohybuje 
kolem 2100W. Topidla mají plynulou regulaci výkonu 
ve třech stupních výkonu. Bývají vysoká 2,10 m a váží 
kolem 15 kg.  Plynová topidla mají regulovatelný výkon 
kolem 5-13 kW a  jsou vhodná pro použití na venkov-
ních terasách, kde je zaručeno dobré odvětrání plyno-
vých spalin. Vyžadují samozřejmě bezpečné připojení 
plynové bomby.

Přenosná ohniště
Dívat se do planoucího ohně je zážitek, který uklidňuje, 
a tak není divu, že si ho toužíme užívat i na terasách 

prostřednictvím přenosných ohnišť. Ohňové koše na 
podstavci se vyrábějí zpravidla z ocelového plechu, kte-
rý může být pro vyšší odolnost ještě opatřený například 
vrstvou smaltu nebo galvanizovaný.  Pro trvalé umístění 

na terase zvolte raději ohniště s vyšší hmotností, která 
zaručuje  větší stabilitu.  Přenosná ohniště dnes koupíte 
v desítkách variant. Rozhodnutí, zda dáte přednost hra-
natému nebo kulatému, je pouze na vás a vašich poci-
tech. Výběr mezi mělkou či vyšší nádobou, uzavřeným 
či částečně otevřeným košem přizpůsobte místu, kde 
bude ohniště stát. V nižších a otevřených typech oheň 
sice lépe hoří, na druhé straně se musíte smířit s tím, že 
vám odtud budou odlétávat žhavé uhlíky, které mohou 
popálit kolemsedící nebo vypálit černé fleky do tráv-
níku či terasy. U plných a vyšších nádob se to nestane. 
Navíc některé firmy nabízejí ohniště včetně ochran-
ného síta, které udělá oheň ještě bezpečnější. Efektní 
dekorací jsou zahradní louče z kovu nebo nerez oceli, 
s odměrkou, pokličkou k uhašení a zapalovací tyčinkou.

Terasa podle vašeho vkusu
Jak si terasu dozdobíte květinami a dalšími dekorace-
mi, záleží na vašem vkusu a stylu, který vyznáváte. Ve-
dle truhlíků z rozličných materiálů a okrasných květiná-
čů se nabízejí lucerny, svícny, proutěné koše, podnosy, 
tácy, přehozy a další doplňky, které vykouzlí na terase 
neopakovatelnou atmosféru. Pokud dáváte před útul-
nou romantikou přednost modernímu minimalistické-
mu stylu, bude dozdobení terasy jednodušší. Výhodou 
strohého vzhledu venkovního prostoru je bezesporu  
jeho snadnější údržba.

Text: Eva Houserová, 
foto: Shutterstock.com
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Správné grilování je společenskou událost, 
při níž se scházíme na zahradách a terasách. 

I proto tak rádi grilujeme. 

DOBROU CHUŤ 
KE GRILOVÁNÍ
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Základem je vhodné umístění grilu. Venku můžeme gri-
lovat v podstatě kdekoliv - na dvoře, zahradě, v altánu 
nebo otevřené verandě, pod vyšším otevřeným přístřeš-
kem nebo pergolou. Podstatný je jeden předpoklad: 
nemělo by jít o místo blízko oken a dveří domu, dřeva, 
keřů i stromů, ideálně by také mělo být v závětří. Gril 
by měl stát pevně na rovné ploše, pokud ho umístíte na 
dřevěnou podlahu, dejte pod něj desku z plechu nebo 
jiného nehořlavého materiálu. Z klasického grilu totiž 
mohou odlétnout žhavé uhlíky, z plynového zase odka-
pávat tuk. V blízkosti grilu by měl být stůl na odkládání, 

pokud grilujete k večeru, nezapomeňte ani na vhodné 
osvětlení. Samozřejmostí je jídelní stůl, židle nebo lavi-
ce a dostatek servírovacího nádobí a příborů. 

Zděný, nebo přenosný?
Trvale umístěné grily mohou být buď klasické zděné, 
jednodušším řešením je zakoupení některého ze sta-
vebnicových systémů. V  současné době lze zakoupit 
mnoho variant „stavebnic“, v nabídce jsou jak sestavy 

betonové, tak keramické, k dispozici jsou též různé dru-
hy kovů, kombinují se i prvky z mramoru, nerezu, aj. 
Stavebnice lze postavit v podstatě na jakémkoliv vhod-
ném místě. Oproti grilům zděným probíhá montáž sta-
vebnice suchou cestou, což zakládá možnost v budouc-
nu eventuelně gril zbourat (rozebrat) a znovu postavit 
na jiném místě. Kromě těchto trvale umístěných grilů 
existuje široká nabídka grilů přemístitelných. K nejoblí-
benějším patří zřejmě pojízdné grily, existují však i malé 
přenosné. Při nákupu přemístitelných grilů je důležité 
ověřit jejich stabilitu z  důvodu prevence případných 
nehod. Všimněte si, jakým způsobem jsou řešeny nohy 
grilu, jsou-li odnímatelné či skládací. Informujte se na 
zabezpečení proti překlopení, přítomnost madel pro 
manipulaci s  horkým roštem atd. Přemístitelné grily 
bývají zpravidla plechové či litinové. Litinové grily jsou 
obecně těžší a robustnější, jejich životnost je však del-
ší a lépe udrží teplo. Lehké plechové grily mívají horší 
stabilitu, důležitá je tedy celková hmotnost grilu a jeho 
rozměry v rozloženém i složeném stavu.
Základní princip grilování je u všech druhů grilů stejný 
- sálavé teplo v horkém vzduchu, kterým se grilované 
potraviny uzavřou a tím nedochází k úniku důležitých 
vitamínů a dalších látek a zároveň se zachová i přiroze-
ná chuť a vůně. Grilovaná jídla mají i málo kalorií. Grily 
pak dělíme podle principu ohřevu.  

Gril na dřevěné uhlí
Grily na dřevěné uhlí mají nejméně čtyři výhody: docílí 
vyšší teploty, dřevo můžete pálit na grilu na dřevěné 
uhlí, čímž získá jídlo bohatší chuť. Na grilu na dřevěné 
uhlí se snadno udí. Dřevěné uhlí je nositelem odvěké 
fascinace světlem a hrou s ohněm. Grily na dřevěné uhlí 
mají pochopitelně i své nevýhody: je s nimi více práce 
a špíny (někteří vyznavači grilu to ale považují za výho-
du). Jsou trochu nevypočitatelné a  musíte se jim více 
věnovat. Postupně se snižuje teplota a na gril se proto 
musí každou hodinu přiložit a uhlíky se musí prohrabat. 

Plynový gril
Plynové grily jednoduše zapálíte stlačením knoflíku 
a  máte vystaráno – gril zajišťuje stálou a  neměnnou 
teplotu, zásobník s propanem hoří až 20 hodin.  A jaké 
jsou jeho nevýhody? Výsledný pokrm má o něco méně 
výraznou chuť, protože na rozdíl od grilu na uhlí plyno-
vý gril sám chuť nijak nedotváří. Na plynových grilech 
se hůř udí a na některých to vůbec nejde (I když existuje 
celá řada nových modelů je vybavena udírnou s vlastní-
mi hořáky, což alespoň teoreticky celý proces zjedno-
dušuje). S  plynovým grilem nikdy neprožijete odvěké 
vzrušení ze žhnoucích plamenů a ze hry s ohněm. Když 
zapalujete plynový gril, vždycky nejdříve otevřete víko 
a teprve potom spusťte přívod plynu. Pokud tak neuči-
níte, může dojít k nahromadění plynu a výbuchu. 

Elektrický gril 
Výhodou elektrických grilů je, že je můžete použít 
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prakticky kdekoli, kde je přívod elektřiny. Nemusíte 
se tahat s palivem, nikde nic nekouří, nesype se popel, 
nemusíte složitě roztápět a gril udržujete v čistotě jen 
vlhkým hadříkem.  Většina elektrických grilů opéká jíd-
lo na teflonové desce, pod kterou jsou ohřívací spirály, 
jejichž teplotu můžete jednoduše ovládat. Sice přijdete 
o typickou kouřovou chuť grilovaného masa, ale jídlo je 
oproti grilu na dřevěné uhlí opečené rovnoměrně. Elek-
trické grily jsou samozřejmě dražší. Nicméně ty nejdraž-
ší elektrické i plynové grily jsou často vybaveny systémy 
crossover, flavorizéry a dalšími vylepšeními, která zjed-
noduší grilování a jídlu dodají žádoucí chuť a vůni, tak-
že chutnají, jako by byly grilovány na dřevěném uhlí.

Vodní gril
Maso se griluje ve směsi tepla, vodní páry a dýmu, kte-
ré proudí uvnitř vodního grilu všemi směry, takže není 
potřeba potraviny na roštu otáčet. Díky kupolovité po-
klici funguje vodní gril v podstatě jako horkovzdušná 
trouba. Uvnitř je umístěn lavor s  vodou, který slouží 
jako chladič vzduchu, díky němuž dosáhnete ideální 
teploty k úpravě masa. Pokrmy pak nejsou přepalovány 
ve vysoké teplotě. Lavor s vodou současně slouží jako 
lapač marinády a tuku odkapávajícího z masa. Zatímco 
v běžném grilu obojí stéká do ohně, kde se přepaluje, 
čímž vznikají karcinogenní látky, systém vodního grilu 
množství těchto škodlivin minimalizuje. Ve vodním gri-
lu se netopí briketami ani dřevěným uhlím, ale tvrdým 
až středně tvrdým dřevem z  listnatých stromů. Musí 
být samozřejmě bez nátěru a suché. Jeho spotřeba je 
velmi malá: během večera vystačíte s jedním kbelíkem 
polínek. Navíc nebudete sousedy obtěžovat oblakem 
kouře, protože při správném topení vodní gril praktic-
ky nekouří.

Rozpálený kámen
Grilovací kámen je kamenná deska umístěná nad oh-
ništěm, která slouží na principu rozpálené plotny. Des-
ku je vhodné umístit do kovového rámu, který nejen 
usnadní manipulaci, ale také podepře kámen po jeho 
celém obvodu. Grilovací kámen má tu výhodu, že maso 
rovnoměrně propeče bez otisknuté či vypálené mřížky 
grilu. Pokud jste se rozhodli používat kamenné grilova-
cí desky, nejste žádným způsobem limitováni na druhu 
grilu, kámen se hodí do plynových i elektrických grilů. 
Dokonce jim nevadí ani otevřený plamen při topení 
dřevem či dřevěnými briketami. Výhodou tohoto způ-
sobu grilování je skutečnost, že maso není v  přímém 
styku s  plameny a  nedochází k  jeho vysoušení. Co se 
týká údržby, je velmi jednoduchá. Postačí špachtle, kte-
rou zatepla seškrábnete povrch kamene a  otřete ho 
ubrouskem.

Žula, nebo láva?
Pokud chcete začít grilovat na kameni, hned na za-
čátku budete postaveni před zásadní otázku - žulový 
nebo lávový grilovací kámen? Oba tyto kameny mají 

své přednosti. Výhoda žulového kamene je především 
v jeho příznivé ceně. Lávový kámen je zase mezi lidmi 
známější a rozšířenější. 
Žulové kameny na grilování se nejčastěji vyrábějí z jem-
nozrnné žuly a  jsou k dostání v  tmavém a ve světlém 
provedení. Žulové kameny mají hrubší strukturu a ob-
sahují více křemenných složek, jsou tedy náchylněj-
ší ke vzniku prasklin. Proti tomu lávové kameny mají 

jemnější strukturu, která se lépe vypořádá s  tepelnou 
roztažností při opakovaném zahřívání a  ochlazování. 
Díky tomu lávový grilovací kámen obvykle nepraská. 
A pokud k tomu dojde, jde jen o drobné mikrotrhlinky, 
které běžnému užívání nejsou vůbec na závadu. Láva 
je však až dvojnásobně či trojnásobně dražší než žula.

Gril na pelety 
Gril na pelety je praktický multifukční atomatický gril 
vhodný pro grilování a pečení na zahradě. Motor grilu 
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BYLINKOVÝ STEAK
Pikantní bylinková směs koření určená k přípravě steaků, minutek z hově-
zího a kuřecího masa, na pečení a grilování ryb, sýrů a zeleniny, do mletých 
mas apod. Obsahuje pepř, papriku, petržel, oregano, rozmarýn, sůl (8 %), 
cibuli a česnek. 
Ideální je, připravit si marinádu předem a nechat v ní maso uležet. 
Marinády fungují jako přirozené „tenderizéry“ (od anglického to tenderize 
tj. změkčit surovinu). Nejpoužívanějšími jsou např. ananas nebo citrusové 
plody. 
Dnes si s pomocí směsi „Bylinkový steak“ (Koření od Antonína) připravíme, 
v poslední době stále oblíbenější:

GRILOVANÝ HERMELÍN

1. Připravíme si 4 ks alobalu tak, aby se dal každý kus hermelínu dobře 

zabalit.

2. 4 ks hermelínu dokonale ze všech stran potřeme olivovým nebo jiným 

kvalitním olejem a rovněž ze všech stran posypeme směsí koření 

„Bylinkový steak“.

3. Jednotlivé hermelíny dokonale zabalíme do alobalu a necháme 

cca 20 minut odpočinout, aby se koření nasáklo olejem.

4. Grilujeme na středním ohni cca 7 minut z každé strany.

5. Hotový grilovaný hermelín podáváme v otevřeném alobalu s lehce 

ogrilovanou bagetkou potřenou bazalkovo česnekovým pestem, 

grilovanou zeleninou nebo čerstvým pečivem.

Doba přípravy: 15 minut, grilování: 15 minut.

Použité suroviny na 4 porce:
• 4 ks sýra typu „Hermelín“

• 2 lžíce směsi koření „Bylinkový steak“ (Koření od Antonína)
• olivový nebo jiný kvalitní olej

• pevný alobal

Příloha: křupavá grilovaná bagetka potřená bazalkovo česnekovým 
pestem, grilovaná zelenina nebo čerstvé pečivo.www.koreni.cz
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je možno připojit buď na klasickou zásuvku 220 V/ 50 
Hz, nebo na 12 V baterii. Pelety pro provoz grilu jsou 
lisované z čistého dřeva bez jakýchkoliv chemických pří-
měsí. Gril automaticky dávkuje pelety dle navoleného 
programu: 1,2 nebo ECO, takže odpadá starost s  při-
kládáním a udržením stabilní teploty pro provoz grilu 
a správného grilování nebo pečení potravin.  Potraviny 
se grilují bud přímo na litinové grilovací desce, nebo 
můžete položit jakýkoli rošt. Grilování potravin nepři-
jde přímo do kontaktu s otevřeným ohněm, takže grilo-
vané potraviny jsou zdravější než na klasických grilech.

Grilování přímé
Grilovat můžeme tzv. přímo, nebo nepřímo. Přímé gri-
lování probíhá nad zdrojem tepla, nejčastěji nad rozpá-
leným dřevěným uhlím. Jídlo se umístí přímo nad oheň, 
nad kterým se tepelně upraví. Metoda přímého grilo-
vání využívá vysoké teploty k rychlé přípravě relativně 
malých nebo tenkých kousků potravin. Typické potravi-
ny grilované přímo jsou steaky, kotlety, kuřecí prsa, rybí 
filety, zelenina a pečivo. 

Grilování nepřímé 
Nepřímé grilování se využívá k  přípravě větších nebo 
tužších potravin, které by se při přímém grilování připá-
lily. Jak vyplývá z názvu, potraviny se umístí vedle ohně, 
ne přímo nad něj, nepřímé grilování využívá cirkulace 
horkého vzduchu. Víko grilu je uzavřené, aby zabránilo 
úniku tepla z grilu, ze kterého se tak stává zařízení při-
pomínající „venkovní troubu“. Nepřímé grilování vám 
umožní pracovat nad mírnější teplotou (275 až 350°C), 
což oceníte, pokud budete muset na oheň přidávat von-
ná dřeva nebo dřeva na uzení. Tato metoda se používá 
ke grilování vepřové plece, celé krůty a kuřat (včetně 
kuřete na pivní plechovce) hovězích a vepřových žebí-
rek nebo cibule ochucené grilovací omáčkou. 

Rožnění na otáčecím grilu
Při rožnění se maso otáčí na jehle. Pomalé otáčení 
a  boční proud tepla jsou ideální pro tučné potraviny 
válcovitého tvaru, jako jsou kuřata, kachny a  pečeně 
z žebírek. Na otáčecím grilu výborně připravíte i vepřo-
vá a hovězí žebírka. Můžete přitom použít jak plynový 
gril, tak gril na dřevěné uhlí. Základním pravidlem to-
hoto druhu rožnění je bohaté podlévání.
Pečení v řeřavých uhlících
Toto byla pravděpodobně asi úplně první forma grilo-
vání. Zcela jistě je ale ze všech metod nejextrémnější 
a nejvýraznější. Jak vyplývá z názvu, jídlo položíte pří-
mo na žhavé uhlíky nebo ho zahrabete do horkých uh-
líků nebo popela. Výčet potravin, které můžete takto 
péct, je krátký a zahrnuje cibuli, řepu, kukuřice ve slup-
ce, brambory a  sladké brambory. Z  masa se takto dá 
upravit hrudí.

Umění správného uzení
Skutečné barbecue by bylo nemyslitelné bez kouře z ho-
řícího dřeva. Dřevo se pro účely uzení dodává ve třech 
variantách: třísky, špalíky a  polínka. Třísky a  špalíky 
splní většinu požadavků spojených s grilování u domu 
na zahradě; polínka používají ti, kdo mají k dispozici 
profesionální vybavení anebo mohutný gril na dřevě-
né uhlí s  předním plněním. Pokud máte rádi jemnou 
vůni dřeva, stačí na dřevěné uhlí přihodit třísky nebo 
špalíky. Tato technika se používá především u přímého 
grilování v Evropě a jižní Americe. Pokud chcete docí-
lit výraznější vůně, která se spojuje s tradičním americ-
kým barbecue, namočte na 1 hodinu třísky nebo špalíky 
do vody (nebo do směsi vody a piva), potom je nechte 
okapat a vložte je na oheň. Namočené dřevo bude spíš 
doutnat, než aby se rozhořelo v plamenech, proto vy-
tvoří intenzivnější dým. Nikdy se nesnažte k uzení po-
užít měkké dřevo nebo dřevo s  tlakovou impregnací. 
Pokud chcete udit na grilu na dřevěné uhlí, gril zapalte 
jako v případě nepřímého grilování a vhoďte na hroma-
du žhnoucích uhlíků třísky nebo špalíky.
Pokud chcete udit na plynovém grilu, nejdříve zkontro-
lujte, jestli je součástí vašeho grilu udírna (vypadá jako 
dlouhá, úzká skříňka, do které můžete přikládat dře-
věné lupínky, aby došlo k uzení). Pokud udírnu máte, 
naplňte ji třískami a naplno zapněte hořák (nachází se 
pod udírnou nebo vedle ní), dokud se neobjeví kouř. 
Potom teplotu grilu ztlumte na požadovanou úroveň.

Udící kapsa
Pokud váš gril udírnu nemá, můžete si sami vyrobit udí-
cí kapsu: zabalte namočené třísky do silného alobalu, 
abyste vytvořili kapsu tvarem připomínající polštářek. 
Do horní části udělejte propiskou nebo nožem něko-
lik děr a kapsu umístěte pod rošt nad jeden z hořáků. 
Předehřejte gril na vysokou teplotu, dokud se neobje-
ví kouř. Obvyklou nevýhodu plynových grilů je fakt, že 
mnohé z  nich nedosáhnou dostatečně vysoké teploty 
nutné k  uzení. Předehřejte gril na vysokou teplotu, 
dokud se neobjeví velké množství kouře, potom knof-
líkem hořáku oheň ztlumte na požadovanou teplotu. 
Dřevěné špalíčky můžete také položit pod rošt přímo 
nad jeden z hořáků nebo kontrolní světla, předehřejte 
na vysokou teplotu, dokud neuvidíte kouř.

Příprava grilu „na práci“
Každý typ grilu vyžaduje trochu odlišný způsob údržby. 
Přesto základní potřeby budou: nádoba s  teplou vo-
dou, kuchyňská houbička, speciální čisticí prostředek, 
plastová škrabka. Na vyčištění roštů budeme potřebo-
vat grilovací kartáč. Vyvarujte se běžných kuchyňských 
saponátů a čisticích prostředků s přídavkem citrusů.

Správné rozdělání ohně
Pamatujete na staré dobré časy, kdy jste namočili dře-
věné brikety tekutým podpalovačem, udělali několik 
kroků zpět a na brikety hodili zapálenou sirku? Dnes 
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se touto metodou 
spíše pohrdá: kdo 
by chtěl připravovat 
potraviny v  bezpro-
střední blízkosti rop-
ných výrobků? Dnes 
se za správný postup 
považuje zapálení 
dřevěného uhlí v ko-
mínovém podpa-
lovači, což je svislá 
kovová skříňka nebo 
válcová nádoba s žá-
ruvzdornou rukojetí 
a  kovovou přepáž-
kou uprostřed. Po-
kud tento komínový 
podpalovač nemáte, 
zvolte ekologický 
„ekowood“. Pro vý-
robu těchto „rozdě-
lávačů ohně“ se po-
užívá čistě přírodní 
dřevitá vlna a  para-
fín na zpevnění. Pro-
dávají se v  různých, 
i  slisovaných podo-
bách. 

Dřevěné uhlí, 
nebo brikety?
Dřevěně uhlí, vyro-
bené z čistého dřeva 
a  charakterizované 
nepravidelnými kusy, 
neobsahuje žádné 
příměsi ani plnidla. Dřevěné brikety kromě přírodního 
dřeva často obsahují nábytkářský odpad, uhelný prach, 
borax a ropná pojiva. Navíc brikety, které se úplně ne-
rozhoří, vydávají silně štiplavý kouř. Pravdou ale je, že 
když necháte brikety shořet až na rozhořené uhlíky, 
všechny výše uvedené méně kvalitní příměsi se spálí 
a jídlo bude mít vlastně stejnou chuť, jako byste ho gri-
lovali nad kusovým uhlí. Zkrátka je to jen na vás, na 
čem grilujete radši.

A co takhle kokos?
Novinkou jsou bezesporu kokosové brikety, které vzni-
kají z  odpadních surovin při zpracování kokosových 
ořechů, takže nehrozí, že pocházejí z nekontrolované 
těžby dřeva. Neobsahují žádné chemické přísady, pro-
tože se vyrábějí pouze lisováním zuhelnatělých kokoso-
vých slupek. Na základě testů splňují přísné normy EU. 
V ohništi grilu pak nejvíce připomínají nadnormativní 
cereální polštářky.
Další nespornou předností kokosových briket je vysoká 
výhřevnost a dlouhá doba žhnutí. Bez problému lze na 

jedné várce grilovat 
víc než čtyři hodiny. 
Jsou proto ideální na 
rodinné nebo přátel-
ské párty, ale využít 
se dají i  pro krátké 
grilování, po němž 
je možné brikety ne-
chat vyhasnout, nej-
lépe s  přiklopeným 
víkem grilu, aby se 
omezil přívod vzdu-
chu, a poté je využít 
při dalším grilování. 
Silně žhnoucí pali-
vo zase napomůže 
k  rychlému opečení 
masa, čímž se maso 
zatáhne, nevytéká 
z něho šťáva, a tudíž 
není vysušené. Dob-
ré spalování briket 
se projeví i minimem 
zbytkového popela. 
Posledním plusem je 
absence kouře a  zá-
pachu z  uhlí, což 
uvítají jak uživatelé 
briket, tak jejich sou-
sedé. Grilovaná jídla 
nezískají typickou 
pachuť spáleného 
uhlí. Cena kokoso-
vých briket je o něco 
vyšší než cena dřevě-
ného uhlí. Rozdíl se 

srovná díky dlouhé době žhnutí.

Co byste měli mít po ruce? 
Pro grilování potřeba i různé potřeby, náčiní a pomůc-
ky, bez kterých se pohodové grilování může stát i nepří-
jemným zážitkem. Náčiní potřebné především k mani-
pulaci s potravinami při grilování, je nejlepší pořizovat 
v sadě. Nejčastěji se vyrábí z nerezu, ale v současnosti 
už je i  z  kvalitního žáruvzdorného lehkého silikonu, 
mělo by mít izolovaná držadla. Nezapomeňte tedy na:
• kleště k  obracení grilovaných potravin. Nejlep-

ší jsou kleště s dlouhým držadlem. Kleště by měly 
by být dostatečně pevné s vroubkovaným okrajem 
a pojistkou proti rozevření. Kleště se používají i pro 
zvednutí roštu během grilování, kdy je potřeba do-
plnit nebo upravit dřevěné uhlí v topeništi.

• vidličky pro přesunování potravin na roštu. Vidlič-
kou nikdy nepícháme do masa, protože by ztratilo 
šťávu - potraviny vsuneme mezi hroty

• grilovací jehly jsou k dostání v mnoha tvarech a ve-
likostech. Většinou mají ploché čepele pro napicho-
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vání masa, zeleniny i masových kuliček
• mřížku na ryby je určená speciálně pro grilování ce-

lých ryb
• mřížku na drůbež umožňuje grilování celé drůbeže 

ve svislé poloze
• mřížku na žebírka je ideální pro grilování více kusů 

žebírek najednou
• mřížku na špízy pro 6 až 8 kusů usnadňuje jejich 

otáčení a rovnoměrné propečení
• lopatku k obracení hamburgerů nebo ryb. Držadlo 

je ideální dlouhé a zalomené, plocha lopatky širší 
a děrovaná

• štětec na potírání grilovaných potravin olejem, ma-
rinádou…Vhodné jsou štětce s dlouhým držadlem 
a přírodními štětinami, silikonové se nedoporučují. 
Místo grilovacího štětce je možné použít i  svazek 
aromatických bylinek.

• grilovací misky z alobalu na grilování malých potra-
vin, které není možné položit na grilovací mřížku

• hliníkovou fólii, ve které můžete grilovat například 
maso, ryby, zeleninu bez úniku šťávy, ale také do 
ní můžete zabalit a udržet horké už grilovaná jídla

Mimo uvedených základních potřeb byste ještě měli 
mít odkapávací misky na tuk z grilovaného masa, kte-
ré umístíte pod rošt. Vyrábí se ze silné hliníkové fólie 
a jsou k dostání v různých velikostech. Vzhledem k níz-
ké ceně se jejich mytí po grilování nevyplatí. Ocení-
te i  rozprašovač na tekutá dochucovadla nebo třeba 
teploměr, kterým změříte teplotu uvnitř velkých kusů 
masa. Zapomínat byste neměli ani na bezpečnost. Při 
grilování jsou nezbytné kvalitní horku odolné rukavi-
ce, a  protože používáte otevřený oheň, mějte někde 
na blízku malý hasicí přístroj, k vodě připojenou hadici 
nebo alespoň vědro s vodou. Pro větší pohodlí při gri-
lování, ale také třeba i kvůli příjemné atmosféře může-
te využít nějaké přenosné osvětlení a pod gril je dobré 
položit rovnou desku z nehořlavého materiálu. Budete 
také potřebovat speciální kartáč na čištění roštu a ko-
vovou lopatku na dřevěné uhlí.

Marinády to jistí
Marinováním různých druhů masa a drůbeže před gri-
lováním dodáme potravinám pikantnější nebo charak-
teristickou chuť, ale také jemnější konzistenci. Takto 
připravené maso také údajně dokáže několikanásobně 
snížit tvorbu zdraví škodlivých látek. Masa se do mari-
nády nakládají alespoň 1 až 2 hodiny před vlastním gri-
lováním. Marinád existuje mnoho druhů, základem je 
kvalitní olej a koření, které se různě doplňuje například 
česnekem, hořčicí nebo i pivem. 

Zkuste osvědčené roquamole
Tohle zelené bláto se hodí prakticky k jakémukoli gri-
lovanému masu, má výraznou chuť a  skvěle obstojí 
v souboji s hovězím, vepřovým i kuřecím, výsledkem je 
pak dokonalá harmonie. Rozkrojte dvě zralá avokáda, 
vydlabejte a  rozmačkejte vidličkou, přidejte na malé 

kousky nalámaný rokfór (v  poměru 3:1 ve prospěch 
avokáda), nasekejte dvě menší jarní cibulky i s natí, dů-
kladně opepřete, citlivě osolte (sýr bývá docela slaný), 
pečlivě zalijte šťávou z půlky limety (když nemáte lime-
tu, postačí citrón) a promíchejte. Je fajn, když má směs 
trochu hrubší strukturu. Na vrch přihoďte hrst sekané-
ho koriandru a směřujte ke grilu, všichni vám utrhnou 
ruce.

Jak odlehčit žaludku?
Grilování je přece jen většinou náročný proces pro náš 
metabolismus. Dejte si proto k masu pořádnou vitamí-
novou bombu v podobě čerstvého zeleninového salá-
tu. Nikdy nejezte připálené maso. Pokud si dopřejete 
více přílohy, nezbude vám tolik místa na přecpávání 
se masem. Tučné dresinky na bázi majonézy nahraď-
te lehčími variantami např. s tvarohem či nízkotučným 
sýrem. Hořčice přidaná do marinády zmírňuje pále-
ní žáhy a nadýmání, majoránka pomůže proti křečím 
a kurkuma zmírní bolesti žaludku. Pokud trpíte na pá-
lení žáhy, nepřehánějte to s alkoholem. Základní pre-
vencí proti karcinogenům je právě koření a zkušenosti 
našich předků vtělené do grilovacích tradic. Například 
zvyk namáčet opečený špekáček, uzeninu nebo maso 
v  hořčici v  zásadě znamená neutralizaci těchto nežá-
doucích zplodin, což potvrdilo několik na sobě nezávis-
lých výzkumů. Nebo rituál využití rozličných kořenících 
směsí a  bylinek: ingredience, jako je oregano, šalvěj, 
tymián či rozmarýn, mají vysoký obsah látek zvaných 
flavanoidy, které váží karcinogenní příměsi tak pevně, 
že jsou v nezměněném stavu vylučovány z těla ven. Fla-
vanoidy jsou obsažené také v červeném vínu nebo čaji 
– právě červené víno bývá při grilování velmi často po-
píjeno. A pokud se grilování protáhne do pozdních ve-
černích hodin, takže účastníci akce již začínají pociťovat 
zimu, konzumace červeného vína podle doložitelných 
vědeckých studií zvyšuje odolnost člověka proti chladu.

Nealko osvěží
U grilování se hodně zapotíte, mějte tedy připraveno 
něco dobrého k  pití. Samozřejmě asi nebude chybět 
pivo, nicméně přijdou vhod i nealko osvěžující drinky. 
Ke grilování patří čerstvé ovoce. Výhodou je, že může-
me využít sezónnosti a úrody ze zahrádky. Použijte jabl-
ka, meloun, citrusy, jahody, třešně a podobně. Záleží na 
vašich možnostech. Vše zalijte vodou smíchanou s džu-
sem a  svěží nápoj je hotový. Úžasná je čerstvá máta, 
a  to i  v  kombinaci se samotnou vodu. Stačí ji nechat 
v nápoji chvíli odležet a chuť máty se naplno projeví. Do 
nápoje můžete přidat ještě plátky okurek. Uvidíte, že 
s takovým nápojem budete mít úspěch. Oblíbené ochu-
cené čaje si můžete připravit sami doma, a to s kousky 
ovoce, čerstvou mátou a citrusovou šťávou. Místo bílé-
ho cukru použijte zdravější třtinový nebo med. 

Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock 
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Základní vybavení pracovním nářadím v bytě bývá 
vzhledem k prostorovým možnostem mnohem 
skromnější než v dílně v rodinném domě, na chatě 
či chalupě. Pokud tedy pořizujeme pouze nejnut-
nější výbavu, musíme u jejího plánování mnohem 
víc přemýšlet, co budeme opravdu potřebovat. 
Nebo se pokusíme najít nějaké alespoň malé místo 

pro opravdovou domácí dílnu.

NÁŘADÍ 

DO DOMÁCÍ DÍLNY
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Kdo rád a zručně dělá mnoho činností v bytě, na domě 
i na zahradě sám, sní o domácí dílně . Určitě si pro ni 
nemusíme hned pronajímat velký prostor, pro pracov-
ní stůl nám stačí i 1x3 metry. Drobné práce v bytě sice 
zvládneme i na jídelním stole nebo na podlaze, pokud 
ale chceme kutit často, lepší bude využít komoru, nebo 
si vybudovat alespoň dílenský koutek třeba ve sklepě či 
na zasklené lodžii.
V  dílně řežeme, hoblujeme, brousíme, vrtáme, často 
také natíráme nebo lakujeme nebo zase staré nátěry 

odstraňujeme, tedy používáme chemikálie, které doká-
žou místnost zamořit výpary. Při budování domácí dílny 
musíme tedy pamatovat na dostatečné větrání.
Nezanedbatelné je i  riziko vzniku požáru. Při vysoké 
koncentraci těkavých látek aerosolů nebo některých 
druhů jemného prachu může dojít ve styku s otevřeným 
ohněm nebo žhavým tělesem dokonce k explozi. Míst-
nost, v níž chceme svoji domácí dílnu umístit, by tudíž 
měla být dostatečně větratelná. Pokud není vybavena 
oknem, měli bychom v ní instalovat alespoň odsávání 
vzduchu. A samozřejmě dodržovat normy bezpečného 
chování a práce s různým nářadím i materiály.

Pracovní deska neboli ponk
Dostatečně pevná a velká pracovní plocha je pro kutila 
nejdůležitějším vybavením dílny, proto její výběr roz-
hodně nesmíme podcenit. Vyřazený kancelářský či ku-
chyňský stůl není pro tento účel vhodný, nevydrží zvý-
šenou námahu, navíc bývá poměrně malý a především 
pro pohodlnou práci příliš nízký. Proto si každý zručný 
kutil dříve či později jistě pořídí pravý dílenský stůl ne-
boli ponk.
Dílenské stoly se vyrábějí v mnoha provedeních, od růz-

ných velikostí a  rozložení úložných prostor po různá 
provedení z  hlediska použitého materiálu. Výhodou 
celokovového ponku jsou snadno nastavitelné nohy, 
díky nimž si nastavíme optimální výšku pracovní plochy 
vzhledem k výšce postavy. Při výběru bychom měli sle-
dovat, zda je kovová pracovní deska dost pevná. Pokud 
zvolíme ponk dřevěný, měl by mít desku z tvrdého dře-
va s voděodolnou úpravou, aby dřevo netrpělo a dlou-
ho nám dobře sloužilo.

Svěrák nahradí třetí ruku
Mít pouze dvě ruce je při řadě dílenských prací prostě 
nedostačující. Problém vyřeší kvalitní svěrák, který při-
drží opracovávaný materiál mnohem pevněji a stabilněji 
než živý pomocník. Je tvořen dvojicí čelistí, stahovaných 
trapézovým šroubem. Je vyroben buď z oceli (zámečnic-
ký), nebo ze dřeva (truhlářský). Na pracovním stole by 
měl mít své stálé místo, speciální truhlářský svěrák bývá 
přímo součástí speciálního truhlářského ponku.
Dílenské svěráky se přidělávají napevno pomocí šrou-
bů k pracovnímu stolu, napevno přidělaná je zadní část 
a přední se pohybuje směrem k obsluze. Čelisti jsou ka-
leny a jsou rýhované. Na trhu je běžně dostupný v růz-
ných rozměrech, navíc se k němu dají sehnat vložky na 
čelisti z  hliníku, korku, pryže nebo plsti pro uchycení 
měkkých materiálů.
Jiný typ svěráku z  masivní litiny má naopak napevno 
přidělanou přední část a zadní se pohybuje směrem od 
obsluhy. Samozřejmě má také kalené a rýhované čelisti 
v různých rozměrech.
V domácí dílně asi nejvíc oceníme multifunkční svěrák, 
vybavený pedálem pro bezpečné a rychlé upínání. Na-
pevno má přidělánu přední část a  pohybuje se zadní 
směrem od obsluhy. Je dodáván se 135 milimetrů dlou-
hými čelistmi. Součástí dodávky jsou výměnné čelis-
ti – hladká, rýhovaná, prizmatická a měkká hliníková. 
Čelisti lze snadno a  rychle vyměnit bez dodatečného 
nástroje či stranově vysunout pro upínání tyčí a trubek 
ve svislé poloze. Navíc lze k němu přikoupit sadu příslu-
šenství pro stříhání, ohranění a ohýbání. Jeho jedinou 
nevýhodou je, že je vyráběn pouze v jedné velikosti.

Kladivo i palice jsou potřeba často
Velikost a typ kladiva vybíráme podle toho, jaké práce 
děláme nejčastěji. Základem každé dílny je však kladivo 
zámečnické, zpravidla o hmotnosti 500 gramů, zručný 
kutil zpravidla využije tři velikosti. Předpoklad bezpeč-
nosti při používání kladiva je tvarovaná rukojeť, která 
dobře padne do ruky a  je spolehlivě zaklínovaná plo-
chým nebo kruhovým klínem, aby se kladivo při práci 
neuvolnilo.

Bez kleští se neobejdeme
Kleště by neměly chybět v žádné domácnosti. Říká se, 
že správnému kutilovi stačí jen tři druhy kleští – kombi-
načky, štípačky a sikovky. Ve skutečnosti budeme druhů 
kleští potřebovat trochu víc. Jejich kvalitu poznáme po-
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dle oceli, z níž jsou vyrobeny. Měly by být z  legované 
chrom-vanadiové (cr-v) oceli, takže když nám náhodou 
spadnou na zem, určitě se z nich nic neodlomí. Také se 
neohýbají a vydrží požadovanou námahu. Jejich kvalitu 
zvyšují ještě další úpravy a vychytávky, jako jsou třeba 
měkčené rukojeti či protiskluzný povrch. Někteří výrob-
ci používají pouze poniklované nebo pochromované 
železo. Docílí tím sice extrémně nízké ceny, ale kvalita 
bývá mizivá.
Takzvané kombinačky se vyrábějí už jen s  izolovanou 
rukojetí a je vhodné pořídit si více velikostí. Elektrikář-
ské kleště jsou rovněž izolované, mají zašpičatěné čelis-
ti, které umožňují snadno udělat na drátu očko, a břit 
na štípání a odizolování drátu.
Čelním štípačkám se někdy také říká tesařské a snadno 
se jimi také vytahují hřebíky. Štípačky stranové neboli 
boční slouží k všestrannému použití. Vyrábějí se v mno-
ha velikostech, od malých do dlaně až po velké, které 
se drží oběma rukama.
Sikovky, rovněž označované jako montážní stavitelné 
kleště, se vyrábějí v různých provedeních a velikostech. 
Levné mívají horší mechanismus na přestavování, proto 
je lepší raději si připlatit. U samosvorných kleští lze na-
stavení zaaretovat, používají se podobně jako sikovky 
nebo hasák.
Kromě již jmenovaných druhů existuje i řada opravdo-
vých specialit. Do této skupiny patří nýtovací, děrovací 
neboli průbojníkové s  pevnou nebo otočnou hlavou, 
konektorové neboli stripovací, které slouží ke „svlé-
kání“ izolace z kabelů, klempířské na ohýbání plechu, 
seegrovky na instalaci a  vyjímání kroužků a  závlaček, 
krepovací k „nacvakávání“ různých konektorů či kleště 
na zaštipování dlaždic a obkladů či masivní cihlářské.
Specialitou, kterou většinou známe pouze z detektivek 
jako součást „nádobíčka“ starých kasařů, je kvalitní 
hasák. Nenechme se ale zmást, neobejdeme se bez něj 
i při drobné údržbě v domácnosti. Například starou vo-
dovodní baterii, jejíž závit se léty používání důkladně 
„zapekl“, bez něj sotva povolíme.

Jeden šroubovák nestačí
Na domácí práce potřebujeme minimálně tři šroubo-
váky od 4 do 10 milimetrů. Při šroubování používáme 
vždy správnou velikost šroubováku a tvar odpovídající 
hlavě šroubu, jinak může dojít poškození šroubu, šrou-
bováku a někdy i výrobku. Budeme utahovat a povolo-
vat šrouby s mezourou v hlavici rovnou, křížovou, ale 
někdy i šestihranem, čtyřhranem či šesticípou hvězdou. 
Ideální je tedy pořídit si do domácí dílny rovnou roubo-
vák s  celou sadou různě tvarovaných a  různě velkých 
hrotů. Takové sady jsou zpravidla uložené v praktické 
krabičce, takže hroty nepoztrácíme.

Pily, pilky, pilníky
Při pracích v dílně využijeme různé druhy pilek na kov 
nebo na dřevo. Abychom si vybrali správně, je nutné 
vědět, k čemu ji budeme používat a zda se na danou 

práci vůbec hodí. Lupínková pila je vhodná především 
na jemnou a přesnou práci, můžeme ji použít na dře-
vo, plast, kov, plexisklo i  sádru. Dokáže zhotovit vel-
mi drobné předměty či tvary i v tom nejtvrdším dřevě, 
a to s přesností na milimetr. Pila ocaska se velmi dobře 
uplatní při drobných úpravách, můžeme s ní ale ořezat 
i  větve stromů, a  pokud má jemnějšími zuby, dokáže 
rovněž řezat plech, plastové desky a podobně.
List pilky na železo se osazuje do rámu, vždy kolmou 
částí zubů dopředu, abychom řezali jen směrem dopře-
du. Pokud potřebujeme odříznout například dlaždice či 
obkládačky, zvolíme wolframovou šňůrku, která nahra-
zuje list pilky.
Drobnější práce, kdy potřebujeme odebrat malé množ-
ství materiálu z  povrchu, srazit hranu nebo se zbavit 
otřepu, obstaráme pomocí pilníků. Různé druhy hrubos-
ti pilníků se volí podle opracovávaného materiálu, po-
žadovaného úběru a jakosti povrchu. Hrubost se udává 
počtem seků na centimetr délky. Pilníků existuje několik 
základních druhů, například dílenské pilníky pro běžné 
potřeby v domácnostech, precizní pilníky pro jemné pi-
lování a leštění, pilníky na pily pro ostření pilových listů 
a kotoučových pil a pilníky jehlové pro ostření nářadí.

Montážní klíče nám otevřou cestu
Součástí vybavení každé dílny musí být i  montážní 
klíče. Neměly by nám chybět vidlicové nebo očkové, 
kombinované (na jedné straně očko, na druhé vidlice) 
ani polouzavřené prstencové. Dobré je mít i soupravu 
nástrčných klíčů, tzv. gola sadu. Montážní klíče bývají 
převážně určeny na šestihranné hlavy šroubů a matic, 
existují i  klíče se speciálně tvarovaným průřezem, na-
příklad torx.
Trubkové klíče jsou vlastně silnostěnné trubky z kvalitní 
oceli, které mají zakončení vytvarované do tvaru šesti-
hranu. Využívají se zejména na práci se šrouby a mati-
cemi, umístěnými velmi hluboko, nebo na místech, kde 
není dostatek místa. Momentové klíče slouží k dotaho-
vání šroubů přesně stanovenou silou, tzv. momentem.
Nástrčné gola klíče je soustava nářadí, kterou tvoří vždy 
páka s ukončením ve tvaru kostky, zásadně v palcových 
rozměrech. Na toto ukončení se nasouvá pracovní hla-
va, tzv. ořech, která může mít šesti nebo dvanáctihran-
ný vnitřní průřez. Podobně jako u šroubováků s výměn-
nými hlavicemi je sada gola klíčů uložená v praktické 
krabičce rozhodně praktičtější než množství různých 
klíčů rozházených po dílně.

Vybíráme vrtačku
Nejcennějším „dělníkem“, bez nějž se žádný kutil ne-
obejde, je kvalitní elektrická vrtačka. Prvním krokem 
při výběru by mělo být rozhodnutí, zda nám pro práci 
postačí hobby vrtačka, nebo budeme muset sáhnout 
po profesionálním nářadí. Hobby nářadí je vhodné pro 
domácí kutily, kteří ho využívají k  drobným opravám 
jen občas. K vrtačce bychom si samozřejmě měli již při 
nákupu pořídit i sady kvalitních vrtáků do dřeva, kovu 
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i betonu.
Pokud trávíme ve své domácí dílně více času než v obý-
váku, pak stojí za úvahu pořízení profesionálního nářa-
dí, které se vyrovná i s každodenním používáním. Jestli-
že budeme vrtačku často převážet, určitě se vyplatí dát 
přednost přístroji, uloženému ve speciálním kufříku se 
sadou vrtáků, případně i  vybaveném základní sadou 
nářadí.
Dalším důležitým faktem je rozhodnutí, zda vybrat vr-
tačku akumulátorovou či elektrickou. Akumulátorové 
vrtačky jsou napájeny z AKU článku, což je velmi prak-
tické právě pro drobné opravy v domácnosti, na chalu-
pě či v dílně. Jejich základní výhodou je absence kabelu, 
díky čemuž zůstáváme mobilní a  nemusíme za sebou 
všude vláčet nekonečné metry prodlužovacího kabe-
lu. Při výběru AKU vrtačky bychom tedy měli zaměřit 
pozornost především na takové vlastnosti, jako jsou 
výkon, hmotnost, kapacita akumulátoru a  doba jeho 
nabíjení.
Elektrické vrtačky jsou vhodné především do dílny, v níž 
trávíme hodně času a často vrtáme do různých materiá-
lů. Díky elektrickému napájení nejsme omezeni délkou 
provozu, naopak jsme však limitováni délkou napájecí-
ho kabelu. Při výběru konkrétního přístroje je potřeba 
zvážit, do jakého materiálu budeme vrtat nejčastěji. 
Pro lehčí materiály bude stačit přístroj bez příklepu, pro 
těžší budeme potřebovat vrtačku s příklepem.
Příklepová vrtačka je osazena příklepovým mechanis-
mem, díky němuž můžeme poměrně snadno vrtat do 
tvrdých stavebních materiálů, jako je cihla nebo beton. 
Pro vrtání s příklepem je ale nutné vždy používat vrtáky 
k tomu určené.

Co všechno umí úhlová bruska
Úhlová bruska je jedním z nejuniverzálnějších typů ruč-
ního elektrického nářadí pro domácí dílnu. Její název je 
odvozen od úhlové převodovky, měnící vertikální rota-
ci osy motoru na horizontální rotaci kotouče. U nás se 
pro tento typ brusky vžily názvy jako flexka, flexa nebo 
rozbrušovačka. Můžeme s ní řezat nebo brousit kovy, 
od tenkých plechů až po silné kovové nosníky, cihly, ob-
klady a dlažby, beton, ale i dřevo.
Pro drobné řezání plechů, obkladů, menších kovových 
profilů a pro menší broušené plochy jsou vhodné úh-
lové brusky s průměrem kotouče 115 a 125 milimetrů, 
které většinou umožňují i držení jednou rukou. K řezá-
ní a broušení velkých kovových profilů, dlažby, betonu 
a dřeva jsou zde úhlové brusky s velkým průměrem ko-
toučů 150, 180 a  230 milimetrů, které jsou z  bezpeč-
nostních důvodů vyráběny jako dvouruční.
Důležitým parametrem při výběru úhlové brusky je 
příkon motoru. Pro zvýšení komfortu mají kvalitnější 
brusky například funkci elektronického zajištění kon-
stantních otáček i při zatížení a elektronickou regulaci 
otáček. Lze se setkat i s modely, vybavenými elektronic-
kou ochranou proti přetížení a rozběhovou elektroni-
kou, která zajistí pozvolný náběh do otáček. S vývojem 

výkonných akumulátorů se objevují na trhu i akumulá-
torové úhlové brusky, které se uplatní všude tam, kde 
nemáme v dosahu zdroj elektrické energie.
Stejně jako správná funkce úhlové brusky jsou důleži-
té kvalitní řezné i  brusné kotouče. Řezné kotouče se 
v závislosti na provedení používají pro dělení obrobků 
z kovu, kamene, nerezové oceli a litiny. Brusné kotouče 
slouží k opracování ploch kovových a nerezových mate-
riálů a diamantové k dělení stavebních materiálů. Spe-
ciální kotouče si pořídíme, pokud chceme odstraňovat 
staré nátěry nebo odrezovat kovové plochy.

Drobnosti, které nesmějí chybět
Jsou nástroje, které často nepotřebujeme, ale mohou 
nastat případy, že nám budou chybět. V základním vy-
bavení domácího kutila by neměl chybět drátěný kartáč 
na rez či vodováha, do níž se vyplatí investovat a dát 
přednost kovovému výrobku, jehož hrany se tak snad-
no nepoškodí a nepodléhá vlivu vlhkosti.
Na předvrtání otvorů budeme potřebovat ruční navrtá-
vák neboli nebozez, ideální je pořídit si základní sadu 
velikostí. Vhod přijde i  úhelník, ideálně kovový a  na-
stavitelný, takže ho budeme moci použít nejen při vy-
značování pravého úhlu. Při práci s kovovými materiály 
jistě oceníme i nůžky na plech. Dříve či později se hodí 
i závitník, který slouží k řezání vnitřních závitů v otvo-
rech trubek, a očka na řezání vnějších závitů na povrchu 
kulatiny či trubek.
V domácnosti budeme určitě potřebovat alespoň jed-
noduchou elektrickou zkoušečku, bez níž se rozhod-
ně neobejdeme třeba při výměně zásuvky či vypínače. 
Naprostou nezbytností je pak plochá truhlářská tužka 
pro vyznačování řezů či umístění plánovaných otvorů či 
sada praktických odlamovacích nožů, jimiž dokážeme 
uříznout či přiříznout téměř cokoli, od kabelové izolace 
až po linoleum.
V nabídce elektrického nářadí bychom neměli při vyba-
vování domácí dílny přehlédnout ještě horkovzdušnou 
pistoli, kterou oceníme například při odstraňování sta-
rých nátěrů. Praktickým pomocníkem je také elektrická 
pájka. Mnohostranné uplatnění najde i  tavná pistole, 
s  jejíž pomocí můžeme nejen leccos přilepit, ale i do-
časně přichytit k podkladu součástky, jejichž upevnění 
bychom jinak pouze dvěma rukama sotva zvládli.

Možnosti uložení nářadí
Máme-li dostatek prostoru u  zdi, určitě přijde vhod 
praktický regál. Pohodlně do něj urovnáme veškeré 
větší nástroje a krabice s drobnějšími kousky. Uzavíra-
telné regály sice působí uklizeněji, do dílny ale nejsou 
praktické, protože neustálé otvírání a  zavírání dvířek 
zdržuje při práci. Ideální jsou takzvané samostojné re-
gály, které nebudeme muset ukotvovat do stěny.
Dřevěné regály jsou většinou vyráběny z  masivního 
dřeva v přírodním provedení. To umožňuje zvolit bar-
vu nátěru nebo použít pouze lazuru, která uchová na 
povrchu přírodní kresbu dřeva. O design nám ale v díl-
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ně tolik nejde, podstatné je, že dřevěné regály vynikají 
variabilitou rozměrů a  počtu polic, nízkou hmotností 
a snadnou montáží.
Mimořádně lehké a  praktické regály vyrobené z  PVC 
a polypropylenu jsou oblíbené pro snadnou a rychlou 
montáž, k  níž není potřeba žádné nářadí ani šrouby. 
Jejich velkou nosnost zajišťuje kvalitní materiál a spe-
cifický tvar polic, které bývají navíc zakončeny praktic-
kými úchyty. Jsou snadno omyvatelné a  stoprocentně 
odolávají i vlhku, takže je můžeme použít i ve vlhčím 
sklepě. Jednoduchá úprava šířky i výšky polic umožňuje 
navrhnout si regálovou soustavu přesně podle potřeb 
a požadavků.
Kombinované regály se skládají z trubkové konstrukce 
a polic, které jsou vyrobeny z PVC nebo HDF desek. Jed-
noduchá a rychlá montáž je zaručena trubkovou kon-
strukcí s  vlastním závitem. Můžeme volit počet polic, 
vzdálenost mezi nimi i jejich tvar, tedy buď rovné, nebo 
rohové provedení. Kovové regály jsou vyráběny z po-
zinkovaného plechu s profilem z perforovaného úhel-
níku a s policemi, které jsou vytvořeny z kvalitních HDF 
desek. Tento regálový systém se vyznačuje mimořádně 
vysokou nosností až 200 kilogramů. Snadno je smontu-
jeme bez nářadí a šroubů, můžeme je i opakovaně ro-
zebírat a skládat, měnit výšku polic, když potřebujeme 
uložit nové věci.

Skříňky a závěsné desky
Praktickým řešením ukládání jsou skříňky na nářadí. 
Jestliže počítáme s ukládáním větších a dražších nástro-
jů, raději si pořiďme bytelnou kovovou uzamykatelnou 
skříň. Nabídka na trhu je dostatečně široká a  vnitřní 
uspořádání variabilní, takže si můžeme vybrat, zda se 
nám lépe hodí police, děrované stěny nebo zásuvky. 
Podobné skříně můžeme pořídit rovněž v  plastovém 
provedení.
Určitě se neobejdeme bez menší skříňky na drobnější 
nářadí a  materiál, kterou umístíme nejlépe nad pra-
covní stůl, abychom měli vše potřebné po ruce. I  při 
jejím výběru se můžeme rozhodnout mezi plechovým 
či plastovým provedením. Uvnitř mají množství odklá-
dacích boxů, které využijeme pro uložení šroubů, hře-
bíků a matic, zkrátka drobného materiálu, kterého se 
v dílně najde vždycky dost. Velikost boxů bychom měli 
volit různou, protože do nich přijdou i o něco větší věci, 
než je sypaný materiál – kotoučky lepicí pásky, těsnění 
či smirkový papír.
Nejvhodnější bude skříňka závěsná, kterou umístíme do 
takové výšky, abychom nám umožnila pohodlný přístup 
ke všemu potřebnému. Nezapomeňme, že všechny zá-
soby, které do takového dílenského pořadače postupně 
nasbíráme, něco váží, takže jeho zavěšení musí bytelné. 
Pokud chceme přehledně vědět, co v které zásuvce je, 
označíme si je štítky. Při výběru počítejme s tím, že ulo-
žený materiál nám bude neustále přibývat, takže raději 
pořizujme rovnou větší.
Hodně místa i času ušetříme využitím některého ze zá-

věsných systémů na nářadí. Nejjednodušším řešením 
jsou perforované panely se závěsnými prvky, které při-
pevníme na stěnu, ideálně přímo nad pracovní plochu. 
Na trhu jsou v různých velikostech a provedení, mohou 
být kovové či z plastu a standardní součástí bývá i sada 
potřebných závěsných háčků, které na panel připevní-
me přesně podle potřeby. Speciální závěsy využijeme 
na větší kusy nářadí či kleště, šroubováky a vrtáky, které 
se pak dají na tyto desky pověsit a vše máme nad pra-
covní stolem viditelně po ruce.

Boxy, organizéry a kufry
Trpíme-li nedostatkem místa či si chceme pořídit pouze 
základní sadu nářadí do bytu, ideální pro jeho uložení 
bude praktický box. Podle čeho vybírat? Na trhu existu-
je poměrně široká nabídka úložných systémů pro nářa-
dí. Pokud se rozhodneme do jakéhokoliv z nich inves-
tovat, měli bychom se rozhodovat nejen podle příznivé 
ceny, ale především podle praktičnosti a kvality materi-
álu, ze kterého je ten či onen úložný systém vyrobený.
Cenový rozdíl mezi obyčejným boxem na nářadí a znač-
kovým je minimální. Velké rozdíly ale bývají v jeho ži-
votnosti a nosnosti. Správný kufr by měl spolehlivě udr-
žet vše, co do něj naskládáme, tedy i sadu elektrického 
nářadí, náhradní baterie, nabíječky, a k tomu ještě sadu 
šroubováků, kleště, kladiva… Prostě vše, co v domác-
nosti běžně potřebujeme. Při koupi je také třeba roz-
lišovat, zda nám jde jen o to, abychom měli doma vše 
pohromadě, nebo s námi bude cestovat. Pokud ho vy-
táhneme dvakrát do roka, abychom vyvrtali otvor pro 
hmoždinku nebo kvůli šroubováku, nebudeme potře-
bovat tak bytelný.
Boxy na nářadí se vyrábějí z  tvrzených plastů, ze dře-
va nebo z oceli. Díky nim budeme mít nářadí vždy pře-
hledně uspořádané, bude mít chráněné ostří a navíc ho 
snadno přeneseme tam, kde ho právě potřebujeme. 
Úložné boxy z tvrdých plastů, případně z oceli jsou lehké 
a přitom odolné. Mají důmyslnou konstrukci, protože 
jsou členěny do přihrádek a organizérů. Na některých 
z těchto kompaktních kufrů se dá i sedět a můžeme je 
využít i jako schůdek nebo jako pracovní stolek. Snadno 
je převezeme na chalupu nebo chatu.

Text: Gabriela Koulová, 
foto: Shutterstock.com
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Dřevostavby mají své nadšené obdivovatele, ale i odpůrce, kteří 
se staví za zděné domy se zarputilostí buldoka. Proti domům ze 
dřeva argumentují jejich krátkou životností, nebezpečím požáru 

i hlukem, který se šíří ze všech stran. Tedy alespoň podle nich.

STAVÍME
DŘEVOSTAVBU
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Vedle ekologických nadšenců patří mezi hlavní přízniv-
ce dřevěných domů hlavně ti, kteří slyší na zvlášť žhavý 
argument - peníze. Nikoli kvůli tomu, že domy ze dřeva 
přijdou levněji. Někdy jsou i dražší než klasické stavby, 
ale protože představují vhodnou alternativu pro nízko-
energetické domy, jejichž vytápění tolik nestojí. A  sa-
mozřejmě velkou roli hrají emoce: Je to jako s dobrým 
těžkým a dobrým lehkým jídlem. Po obou budete spo-
kojeni, protože jste si pochutnali. Jenže po lehkém jíd-
le vám bude navíc lehce. Stejné je to s dřevostavbami, 
které zkrátka nabízejí nejen ekologický způsob stavě-
ní, ale i jiný životní styl. Já sama v dřevostavbě bydlím. 
A pocity? Určitě se mi v ní lépe dýchá. K tomu nádherně 
spím - jako nikdy předtím. V  neposlední řadě se v  ní 
pohodlně bydlí a  nezanedbatelné je pro mě i  zdravé 
prostředí a kontakt s přírodním materiálem. Dřevostav-
bu, která působí studeně a neosobně, snad ani nejde 
postavit. 

Dřevo jako součást celku
Dřevostavby mají v České republice svou historii a člo-
věku sloužily odnepaměti. Krásné staré roubené cha-
loupky obdivujeme dodnes. Jejich pověst pokazila de-
sítky let stará výstavba okálů, která naštěstí koncem 
devadesátých let skončila. Postupem času dřevo ustou-
pilo jiným stavebním technologiím, ale nyní se zdá, že 
jeho obliba opět vzrůstá. Tradiční přírodní materiál je 
totiž možno skloubit se všemi vymoženostmi současné 
civilizace. Samozřejmostí je elektřina, podlahové vy-
tápění, masážní vana, sauna a  tak dále. Odborníci na 
dřevostavby zkrátka nacházejí stále více těch, kteří jim 

naslouchají. Zájemce o  dřevostavbu by si měl v  první 
řadě uvědomit její odlišnosti od stavby zděné. Jedině 
pak je schopen využít všech výhod, které mu poskytuje. 
Dřevo by měl chápat jako součást celku, který musí jako 
celek fungovat. Projekty těchto staveb mohou počítat 
s mnohými výhodami tohoto materiálu. Dřevo obecně 
lépe dýchá, má lepší životnost a působí jako přirozená 
klimatizace. Do domu pouští kyslík, ven odvádí kyslič-
ník uhličitý a bakterie, poradí si i  se statickou elektři-
nou, upravuje i  vlhkostní poměry v  místnostech. Tyto 
skutečnosti mají velký význam pro lidi trpící různými 
alergiemi. Kromě toho je dřevo výborným tepelným 
i zvukovým izolantem. Pro zajímavost - dvaadvacet cen-
timetrů masivního dřeva se z tohoto pohledu vyrovná 
metr a půl tlusté stěně z plných cihel. A v neposlední 
řadě má bydlení v dřevostavbě rozměr i psychologický. 
Vyjadřuje životní styl rodiny, která v ní bydlí. A té dřevo 
předává svou energii a harmonizuje její rodinný život. 
Obyvatelé dřevostavby tedy nemusí chodit do lesů ob-
jímat stromy, ale “nabíjejí se „ pravidelně u sebe doma. 
Pokud by měl někdo strach, že se dřevo sesedne a bude 
dovnitř foukat, může být klidný. Moderní technologie 
se obejde bez mechu a ovčí vlny.
Ten, kdo má dřevo opravdu rád, ocení, že krásně voní, 
praská a občas z něj vyteče smůla. 

Poroste rychle a ušetříme místo
Co se kvality týče, v současné době se domy stavěné ze 
dřeva dají kvalitou srovnat s domy zděnými. A kromě 
toho mají spoustu dalších výhod jako je rychlost stavby, 
úspory energií a  možnost využívání moderních tech-
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nologií, protože v této oblasti přibývají inovace takřka 
geometrickou řadou. Jakmile máte základovou desku, 
postavíte některé dřevostavby už za pár týdnů, nej-
déle ale do půl roku. Dokonce není nutné mít zákla-
dovou desku, podle geologických podmínek lze zvolit 
základové pásy, patky či piloty. Stavba domu pokraču-
je rychle, nemusíte čekat, až vyschnou zdi, platit dra-
hý pronájem nebo se mačkat léta v pokojíku u rodičů. 
Další velkou výhodou je především menší tloušťka ob-
vodových stěn, protože izolace se vkládá mezi jednot-
livé nosné prvky nebo sloupky, zatímco u zděné nebo 
betonové stavby se izolace umisťuje před nosnou kon-
strukci. Rozdíl v  tloušťce bývá deset až patnáct centi-
metrů, místo „pětačtyřicítky“ vystačí zeď tlustá jen 30 
centimetrů. U domu o rozměrech 10 krát 12 metrů je to 
rozdíl hned několika metrů čtverečních, takže pořizo-
vací cena budovy v přepočtu na metr čtvereční docela 
pěkně klesne. A ještě jednu velkou přednost dřevostav-
by mají - lze u nich velmi snadno měnit vnitřní dispozi-
ci. Postavit nebo zrušit příčky uvnitř zvládnete včetně 
malování za víkend. To je výhodné zejména pro rodiny, 
kde děti rychle přicházejí (a časem zase odcházejí). Do-
konce není problém nechat si připravit projekt domu, 
který se časem rozroste o další místnost. K této variantě 
přistupují hlavně mladí lidé, kteří se nechtějí zbytečně 
zadlužit nebo si ponechávají zadní vrátka pro případ 
narození dětí. Ovšem nejčastěji se jako hlavní přednost 
domů ze dřeva zdůrazňují nízké náklady na vytápění. 
Často se dokonce používá rovnítko mezi dřevostavbou 
a  nízkoenergetickým domem. Ne každá dřevostavba 
však splňuje požadované parametry. Aby se totiž dům 
zařadil mezi nízkoenergetické, nesmí spotřebovat více 
než 50 kWh na metr čtvereční ročně. “Jenže když dům 
nevyužívá rekuperaci, limit těžko splní. S ní však může 
dosáhnout i 40 kWh na metr čtvereční za rok. Standard-
ní zděný rodinný dům dnes mívá přibližně 140 kWh na 
metr čtvereční,” tvrdí odborníci. Modřín, smrk nebo 
cedr Dřevo jako stavební materiál se dá použít několi-
ka způsoby.

Rozdělení dřevostaveb:
K hlavním typům současných dřevostaveb se řadí mon-
tované sendvičové dřevostavby, dřevostavby z  panelů 
z masivu, dřevostavby se sloupkovou konstrukcí, staví 
se ale také moderní srubové a roubené stavby. Jak se 
postupuje při stavbě jednotlivých typů dřevostaveb? 
Jaké jsou jejich výhody a nevýhody?

Montované sendvičové
dřevostavby
Celostěnové panely ve výšce jednoho podlaží jsou kom-
pletně předpřipraveny ve výrobní hale. Panely už z vý-
roby obsahují vše potřebné - jsou osazeny okny, teraso-
vými dveřmi, hotová je příprava instalačních bloků pro 
zařizovací předměty v koupelnách, nechybí elektrokra-
bice pro vypínače a zásuvky a pod. Panely jsou obvykle 
tvořeny masivní dřevěnou konstrukcí s  izolační výplní 

(například z minerální vlny) mezi dvěma konstrukčními 
deskami na bázi dřeva a vnější vrstvou tepelné izolace, 
nejčastěji z  různých typů polystyrenu, minerální vlny 
nebo jiného izolantu. Na panelu je většinou z  jedné 
strany omítka a  z  interiérové strany  sádrokartonová 
nebo sádrovláknitá deska. Součástí sendviče je tzv. pa-
rozábrana nebo parobrzda, které jsou důležité, aby 
v  dřevěné konstrukci nekondenzovala vlhkost. Na in-
vestorovi pak záleží, zda zvolí raději difuzně uzavřenou 
nebo difuzně otevřenou konstrukci.
Výhodou montovaných dřevostaveb ze sendvičových 
panelů je rychlá montáž (hrubá stavba včetně střechy 
a střešní krytiny stojí většinou do pěti dnů.) Montovat 
se navíc může za jakéhokoliv počasí, jediným limitem je 
teplota na +5°C při nanášení finální fasádní stěrky. Další 
práce pak už probíhají uvnitř a kompletní dům na klíč 
tak je hotový během 3-6 měsíců.
Panelové dřevostavby nemají takřka žádné limity, co se 
týká architektonického řešení.

Dřevostavby z masivních panelů
Tento typ dřevostavby se na místě stavby poskládá 
z  předem vyrobených panelů z  masivního dřeva. Ma-
sivní bloky různých tvarů tvoří nosné konstrukce stěn 
a stropů.
Předpřipravené panely jsou vyrobeny v přesných formá-
tech pro stěny, stropy i  střechy a  díky tomu výstavba 
probíhá jednoduše a rychle, a to bez ohledu na počasí. 
Dřevostavby z masivu mají také výborné statické vlast-
nosti, proto je lze postavit i  jako bytové domy s  více 
podlažími nebo jako školní, sportovní, administrativní 
či průmyslové budovy.
Kompletně dřevěné stěny dobře izolují a  vyrovnávají 
rozdíly teplot, navíc jsou vzduchotěsné, takže se výbor-
ně hodí pro realizaci pasivního domu. Z  vnější strany 
nosné konstrukce se většinou pokládá ještě tepelně-
-izolační vrstva (například z polystyrenu, kamenné vlny 
či dřevovláknitých desek). Díky tomu se vytvoří difúzně 
otevřená konstrukce, kde není potřeba fóliových paro-
zábran.

Dřevostavby se sloupkovou konstrukcí
Nosný systém této dřevostavby tvoří dřevěný rámový 
skelet (například z KVH hranolů) a plášť, který kostru 
stabilizuje. Plášť je vytvořen z dřevěných desek, které 
přenáší vodorovné zatížení (vyvolané například vět-
rem). Rámový skelet pak vyrovnává svislé zatížení (na-
příklad ze střechy).
Při výstavbě domu se na míru nařezané dřevěné fošny či 
hranoly pospojují pomocí hřebíků a plechových spojek 
do konstrukce. Do vytvořené dřevěné sítě se následně 
vkládá izolace a poté se stěny z vnitřní i vnější strany zdi 
obkládají dřevovláknitými deskami či překližkou.
Výhodou sloupkové konstrukce dřevostavby jsou široké 
možnosti tvarování domu, ať už z  hlediska kompozi-
ce či řešení půdorysu. Tato konstrukce je také odolná 
vůči vysokému zatížení, proto se hodí i pro vícepodlaž-
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ní budovy. Při stavbě není potřeba těžká mechanizace 
a celkově se dá uspořit za dopravu, protože se materiál 
díky kompaktnějším dílům snadněji převáží, nebo je 
možné pracovat rovnou s místním dřevem. Sloupková 

konstrukce se hodí i pro stavbu nízkoenergetických či 
pasivních domů.

Srubové a roubené stavby
V  těchto typech dřevostaveb se celé zdi vytvářejí ze 
silných, vodorovně kladených trámů či kulatiny. Díky 
tomu tvoří stěny tuhou kostru, což je klíčové pro dělení 
vnitřního prostoru. Moderní roubené stavby vybavené 
izolačními materiály a lze je pak bez problému realizo-
vat i jako nízkoenergetické domy.
Stěny srubů či roubenek tvoří díky silným trámům či ku-
latině tuhou kostru
Robustní roubenky a  sruby jsou obecně velmi odolné 
vůči vlhkosti a vodě, oproti lehkým montovaným dře-
vostavbám mají také účinnější akustickou izolaci a  je-
jich stěny lépe vyrovnávají tepelné rozdíly. Na stavbu 
však padne větší množství kvalitního a masivního dře-
va, proto je třeba počítat s  vyšší cenou. Dům je také 
náročnější na údržbu, neboť dřevěné stěny se mohou 
při vysychání a vlhnutí dřeva pohybovat. Roubenky ani 
sruby navíc nejsou vhodné pro vícepatrové stavby, pro-
tože trámy postupně sesedají. Mnoha lidem ale vyho-
vuje specifická romanticky působící estetika srubových 
domů, stavba srubů také příliš nezatěžuje životní pro-
středí.

Šest dobrých důvodů, proč bydlet ve 
dřevě
Dřevo se jako stavební materiál využívalo už v dávných 
dobách. Stavěly se z něj nejen obytné domy, ale také 

kostely nebo mosty. Moderní doba si ale žádala nové 
technologie a příjemný přírodní materiál zastínily cihly 
a železobetonové konstrukce. Dnes zažívá dřevo svou 
renesanci. Dřevěné domy získávají stále více na oblibě. 

A i když si někteří myslí, že za 
bydlení ve dřevě platí naše lesy 
velkou daň, opak je pravdou. 
Roční přírůstky dřeva v našich 
lesích jsou o čtvrtinu vyšší než 
jeho plánovaná těžba. Dřevo 
je obnovitelná surovina. Při-
tom právě většina současných 
materiálů je vyráběna z neob-
novitelných zdrojů. »Upečení« 
cihly je mnohem více techno-
logicky a  ekonomicky nároč-
né a životní prostředí tím více 
trpí. Dřevo roste a spotřebová-
vá oxid uhličitý, čímž eliminuje 
jeho množství v ovzduší a je ve 
dřevě po celou dobu jeho ži-
votnosti uložen.

1Dřevo je trvanlivé. Dřevěné 
stavby přetrvávají po stale-

tí (a z hlediska životnosti jsou 
plně srovnatelné se stavbami 

z jiných materiálů). 

2Dřevěné konstrukce jsou požáruodolné. Dřevo sice 
hoří, ale zuhelnatělá vrstva, která při požáru vznik-

ne na nosných trámech, brání ohni, aby postupoval dál. 
Proces hoření se buď výrazně zpomalí, nebo zastaví 
úplně. Zatímco dřevo hoří »podle plánu«, např. ocelové 
konstrukce se zbortí naráz a nečekaně bez varování... 

3Ve dřevě je příjemně teplo. Dřevěný dům vytopí-
te mnohem dříve než dům z cihel. Stavby ze dřeva 

jsou lehké a nevytápíte nejprve zdi, jak je to u domů 
zděných. Použitím vhodné skladby obvodového pláště 
domu můžete také bránit rychlému vychladnutí stavby.

4Nejste omezeni ročním obdobím. Dřevěný dům lze 
stavět na jaře, v létě, na podzim i v zimě. Dům ne-

musí vysychat, jako je tomu u zděné stavby. 

5Dřevo je hypoalergenní. Budete bydlet v domě, kde 
vám bude nejen příjemně, ale ochráníte i své zdraví. 

6Dřevěný dům je ekonomicky výhodný. Díky nízké spo-
třebě energie v konečném důsledku totiž ušetříte.

Co možná nevíte...
• Každý Evropan má k dispozici té- měř 1 m³ dorůsta-

jícího dřeva ročně 
• Každých 80 let vyroste v Evropě na každou tříčlen-

nou rodinu 240 m³ dřeva 
• Na jeden dům se přitom zpracuje výrazně méně dřeva 

a dalších 80 let v něm můžete spokojeně bydlet 
• Každých 200 vteřin jsou naše lesy bohatší o  tolik 

dřeva, kolik se spotřebuje na jeden dům 
• Zbytek dřeva se může zužitkovat na nábytek, který 
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vám příjemně provoní a  zútulní interiér, nebo na 
výrobu hudebních nástrojů, hraček a  dalších pro-
duktů ze dřeva

Stále se nemůžete rozhodnout, pro jaký stavební sys-
tém se rozhodnout? Upřednostníte klasiku a  budete 
skládat cihlu k cihle, nebo se dáte na cestu moderního 
stavění a budete bydlet v dřevostavbě? Máme pro vás 
pár argumentů, které vám možná v  rozhodování po-
mohou.

1Bydlení rychle
Stavba montovaného domu je velmi rychlá: od uza-

vření smlouvy přes výrobu v továrně až po dopravu na 
staveniště a montáž uplyne většinou jen několik měsíců 
v závislosti na velikosti stavby. Hrubá stavba je záleži-
tostí jednoho dvou dnů včetně instalace střechy. Vysy-
chání a vymrzání známé ze zděných staveb zde odpadá. 
Dokončovací práce probíhají už pod střechou a  větši-
nou jsou dokončeny během několika týdnů.
Rychlá výstavba šetří peníze, protože se zkracuje doba, 
po kterou stavebníci platí například podnájem v byto-
vém domě.

2Vše od jednoho dodavatele
Pro stavbu je třeba mít silného partnera. Většina sta-

vebníků nemá čas ani odborné znalosti, aby si mohli sami 
zajistit financování nebo dodávky jednotlivých řemesel. 
Kvalitní firma provede stavebníka celým procesem vý-
stavby a postará se o kompletní dodávku tak zvaně na 
klíč: dojde-li k závadě, obrací se stavebník na jediného 
dodavatele a nemusí pátrat po tom, kdo vadný díl stavby 
dodával.

3Spolehlivá kvalita
S montovaným domem získáváme vysoký standard 

dodávky – samozřejmě za předpokladu, že si vybereme 
schopnou firmu.
Prefabrikace je zárukou kvality: vnější stěny, příčky 
i stropy se vyrábějí v suchých výrobních halách s počíta-
čovou přesností. Stavební díly se pak skladují v suchu, 
převezou se na stavbu a během krátké doby smontují.

4Přesná cena i termín dodávky
Pořídit si montovaný dům na bázi dřeva znamená 

přesně vědět, kolik zaplatíme a kdy se budeme stěho-
vat. Díky průmyslové prefabrikaci lze přesně dodržet 
stanovené termíny začátku montáže i dokončení a fi-
nálního předání hotového domu stavebníkům.
Také cena domu je pevně daná a není třeba se obávat 
nepředvídatelného cenového navýšení, například z dů-
vodu špatného počasí, které posune termín dokončení.

5Při výběru pomůžou vzorové domy
Vzorové a ukázkové domy jsou k dispozici potenci-

álním stavebníkům jako ideální příklady hotových sta-
veb. V klidu si lze prohlédnout nejen dům jako takový, 
ale i veškeré detaily a zařízení, případně lze své před-
stavy konzultovat se zástupcem dodavatelské firmy pří-
mo ve vzorovém domě. V ukázkových domech si může 

stavebník promluvit s obyvateli, kteří už dům několik 
let užívají a mohou se podělit o vlastní praktické zku-
šenosti.

6Individuální architektura, vybavení na přání
Kdo nechce využít nabídky „katalogových“ projektů, 

může si svůj dům nechat navrhnout individuálně a pro 
jeho realizaci využít bez problémů technologie prefab-
rikace panelů. Montované domy na bázi dřeva lze také 
vybavit zařizovacími předměty podle přání stavební-
ka. Při procesu tak zvaného vzorování si pak vybíráme 
z konkrétní nabídky oken, dveří, fasád, sanity, podla-
hových krytin a podobně. Dům z katalogu se postupně 
stává minulostí, stále více stavebníků upřednostňuje 
individuální přístup.

7Montované domy jsou úsporné
Inteligentní stavební konstrukce ve spojení s  fyzi-

kálními vlastnostmi dřeva jako přírodního materiálu 
jsou zárukou tepelné úspornosti montovaného domu. 
Ve skladbě stěny je integrována tepelná izolace v  ta-
kové míře, aby dům splňoval předepsané hodnoty pro-
stupu tepla. Dřevostavby obecně jsou ideální stavební 
technologií pro splnění požadavků kladených na pasiv-
ní domy.

8Na klíč, nebo k dokončení
Máte šikovné ruce nebo se živíte jako řemeslník? 

Pak můžete přiložit ruku k  dílu a  sjednat si dodávku 
svého domu k  dokončení svépomocí. Montáž sádro-
kartonových příček, instalaci podlahových krytin nebo 
sanitárního vybavení, malování nebo třeba výrobu ku-
chyňské linky si stavebníci často zajišťují vlastními sila-
mi, což může šetřit finance. Některé technologie do-
konce umožňují postavit i hrubou stavbu svépomocí, je 
však třeba předem reálně uvážit vlastní časové i odborné 
schopnosti.

9Servis od výrobce
Kvalitní firma dokáže stavebníkovi pomoci nejen 

při hledání vhodného pozemku, ale i  s  inženýrskými 
pracemi, plánováním, financováním nebo zařizováním. 
Samozřejmostí je i  následný servis při zprovozňování 
technických zařízení nebo poradenství s údržbou. Ta je 
totiž základním předpokladem pro dlouhodobou život-
nost každého domu, která je v případě montovaných 
domů atestována na 100 let.

10Ekologická bilance a úspora CO
2

Dřevostavby šetří energii a snižují množství oxi-
du uhličitého v atmosféře. Dřevo použité při zpracová-
ní odebralo během svého růstu z atmosféry více CO

2
, 

než kolik se ho uvolní při stavbě domu. Také výroba 
materiálů na bázi dřeva je výrazně méně náročná na 
energie než výroba konvenčních stavebních materiálů. 
Díky svým vlastnostem zlepšují dřevostavby tepelněizo-
lační vlastnosti stavby a snižují tak nároky na primární 
energie pro vytápění.

Foto: Shutterstock.com
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Bydlet ve městě má své výhody. Alespoň po většinu roku. 
Jenomže nastoupí léto, teplo a nám je v něm najednou 
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lesích, houbách. Typické české léto prožité na chalupě 

nebo chatě nás prostě přitahuje...

HURÁ NA CHALOUPKU
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Chataření a chalupaření máme v České republice zaryté 
pod kůží. V počtu rekreačních objektů na obyvatele nás 
v Evropě předstihly jen skandinávské země, především 
Švédsko. Zatímco v Česku vlastní chalupu nebo chatu 
asi 12 procent domácností, ve Švédsku má víkendový 
dům každá čtvrtá domácnost.
Rekreační domy si nejčastěji pořizují rodiny s  dětmi 
a  lidé ve věku 30–45 let. Druhou významnou skupinu 
pak tvoří singles kolem 30 let.
Vzrůstajícím trendem je totiž pořizování chalup k trva-
lému bydlení. Děje se tak nejvíce v okolí Prahy a větších 
měst, kde ceny bytů trvale rostou. Spousta lidí tímto 
způsobem řeší svou bytovou situaci – pořizují si levnější 
bydlení v dosahu města a za prací do metropole dojíž-
dějí. Svou roli na aktuálním zvýšeném zájmu o  chaty 
a  chalupy sehrála roli i  pandemie COVID-19, nemož-
nost vycestovat do zahraničí a nejasné výhledy na let-
ní dovolenou u moře. Pokud také patříte mezi ty, kdo 
zrovna koupi chaty a  chalupy promýšlejí, přečtěte si 
naše doporučení, jak na to.

Mít malou chajdu u vody...
Fenomén chataření a  chalupaření se rozvinul přede-
vším za normalizace, i když trampování a pobyt v pří-
rodě má kořeny mnohem dál. Nicméně před revolucí 
jsme si obvykle o cestě k moři mohli nechat jenom zdát 

a jedinou možností, jak prožít krásné léto bylo vyrazit 
na chatu či chalupu. 
Po revoluci to chvíli vypadalo, že je chalupařením ko-
nec, opak je ale pravdou a chalupaření dnes zažívá dal-

ší velký  boom…  I když mnohé se změnilo. Rekreační 
objekty tak dnes nabízejí stále větší komfort. Zůstávají 
ale stále rozmanité jak v interiéru, tak i v exteriéru. Na 
realitním trhu se objevují jednoduché dřevěné chaty 
bez vody a elektřiny, rekonstruované roubenky i luxus-
ní novostavby v malebné horské přírodě.
Dříve než se pro koupi chaty rozhodnete, ujasněte si, 
pro jaké účely si chcete rekreační objet zakoupit. Rozdíl 
mezi chatou a chalupou je značný. Chata byla pro účely 
rekreace vystavěna, kdežto chalupa dříve sloužila jako 
objekt k trvalému obývání – jednalo se často i o původ-
ní hospodářská stavení, jako například hamry či mlýny. 
Mnoho chat tak najdete v  osadách a  zahrádkářských 
koloniích, často nemají přívod k elektřině či veřejnému 
vodovodu. Hodí se spíše k  letním pobytům, v zimě se 
pak ukládají „ke spánku“. Zděné chalupy, na rozdíl od 
chat, lze snadno upravit k  pohodlnému celoročnímu 
užívání. Určitě záleží na tom, co si od koupě slibujete…
Někteří zájemci touží po romantické dřevěné chajdě, 
jiní dávají přednost chalupě dýchající historií, někdo 
touží po luxusu a moderních výdobytcích, někoho při-
tahuje maringotka nebo třeba hausbót. Požadavky na 
ideální chatu nebo chalupu jsou různé a  ne vždy jim 
dokáže český realitní trh vyhovět. Hledání optimální-
ho rekreačního objektu je tak většinou o  kompromi-
su mezi dojezdovou vzdáleností, lokalitou a podobou 

chaty nebo chalupy.
Ideálem je určitě krásná chaloupka v  příjemném pro-
středí, dobře dostupná autem. Pokud okolí nabízí cy-
klostezky, lesy, koupání, či památky, je to téměř do-
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®

®

Větrání
pokaždé, když zasvítí slunce, 
zajistí SolarVenti proudění 
čerstvého venkovního vzduchu 
do Vašeho domu, chaty či chalupy.

Odvlhčování
vzduch, který je vháněný dovnitř, 
vytlačuje různými netěsnostmi,
komínem nebo jinou ventilací 
vlhkost z domu.

Temperování
vzduch je temperovaný až o 40 °C 
oproti venkovní teplotě. Výrazně 
tak ušetříte za vytápění. 

Vzdušné solární panely

SolarAir s.r.o., T. G. Masaryka 64/12
568 02 Svitavy, Česká republika

tel.: 725 136 051
www.solarventi.cz

Objednejte si 

zdarma

leták / konzultaci

725 136 051

příjemný pocit 
čerstvého vzduchu
v teple a v suchu
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ČESKÝ VÝROBCE STŘEŠNÍCH KRYTIN Z HLINÍKU,
KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ A OKAPOVÝCH SYSTÉMŮ

Výroba a prodej: Králův dvůr u Berouna, rozvoz po celé ČR

PŘEDNOSTI HLINÍKOVÉ KRYTINY:

ŽIVOTNOST
Ověřená životnost více než 100 let.

LEHKÁ A PEVNÁ
Nejlehčí plechová krytina na trhu,
ideální pro rekonstrukce a novostavby.

NEPODLÉHÁ KOROZI
Nikdy nezrezaví a je plně bezúdržbová.
Nevyžaduje žádnou speciální péči.

EKOLOGICKY NEZÁVADNÁ 
A RECYKLOVATELNÁ
Plně recyklovatelná a 100% ekologická 
vůči svému okolí.

ESTETICKÁ A EKONOMICKY 
VÝHODNÁ
Vzhledem k užitným vlastnostem je eko-
nomicky výhodná a s ohledem na širokou 
škálu tvarových a barevných provedení 
velmi estetická.

www.keramet.cz / 608 900 433

– Vaše hliníková jistota
S tradicí od roku 1993

HLINÍKOVÁ STŘECHA - IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ
pro rekonstrukce a novostavby chat,

chalup a dalších objektů.
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konalé. Chybět by neměl ani obchod nebo příjemná 
hospůdka. Samozřejmostí by měl být přiměřeně velký 
pozemek, který nebude vyžadovat příliš velkou údrž-
bu, ale nabídne soukromí i prostor pro aktivity, jako je 
zahradničení, grilování nebo 
koupání ve vlastním bazénu.

Sen versus realita
Realitní makléři říkají, že po-
ptávka po rekreačních objek-
tech převyšuje nabídku. Což 
zjistíte rychle, jakmile začnete 
chalupu nebo chatu hledat. 
Zajímavé nemovitosti jsou ob-
ratem pryč, dlouho zůstávají 
naopak ty, které mají menší či 
větší závadu.
Na první pohled vás může osl-
nit romantika místa a kouzel-
ná chaloupka. Jenže už si při 
první návštěvě nevšimnete, 
že pod důmyslně položeným 
kobercem bují plíseň na dře-
věné podlaze, kterou bude 
třeba vyházet. Zajímejte se 
proto vždy o celkový stav ne-
movitosti, podobně jako když 
kupujete rodinný dům nebo byt.
Připravte se na to, že při výběru chalupy budete mu-
set nejspíše dělat kompromisy. Málokdy kupci najdou 
přesně to, co hledají. Uspokojit nároky na optimální 
lokalitu, dojezdovou vzdálenost i technický stav je při 
převisu poptávky takřka nemožné. Jestliže jste ochotni 
investovat čas a peníze do rekonstrukce, pak asi mnohé 
překousnete a vrhnete se s chutí do díla.
Uživatelský komfort hraje ale pro spousty lidí podstat-
nou roli. Chalupu budu potřeba zkontrolovat od pod-
lahy až ke stropu, ať víte, do čeho jdete. Zaměřte se 
na stav střechy, trámů, krovů, prohlédněte si podlahu, 
vlhkost zdiv a rozvody. Podstatný je také typ vytápění, 
tepelná izolace, napojení na energie, fungující kohout-
ky, elektřina a mnoho dalších detailů.
Pokud budete chtít trávit na chalupě pouze víkendy, 
asi se spokojíte se studnou a suchým záchodem. Pokud 
ale plánujete chalupu navštěvovat celoročně, je lepší 
mít domek s  funkční koupelnou a  kuchyní jako v  ro-
dinném domě. Mnoho prodávajících si nechává vystavit 
technický průkaz o nemovitosti, který vám rozhodová-
ní usnadní. Dozvědět se z něj můžete podstatné infor-
mace.
Také o rekreačním objektu přemýšlejte jako o investici. 
Peníze, které do nemovitosti vložíte, by měly být ulo-
žené chytře. Zajímavým řešením může být také proná-
jem chalupy nebo chaty během sezóny, kdy ji využívat 
nebudete.

Než chalupu, či chatu koupíte…
I pokud chaloupku hodně chcete, buďte před koupí os-
tražití. Jedna prohlídka nemovitosti většinou nestačí. 
Pokud vás chalupa osloví, přizvěte si odborníka. Přece 

jen má vycvičené oko, kterému neunikne to, co jako 
laik nemůžete vidět. Prohlédněte si nemovitost od stře-
chy až po sklep – zaměřte se na stav střechy, trámů, kro-
vů, prozkoumejte podlahu, vlhkost zdiva, rozvody, ale 
třeba také topení, fungující kohoutky nebo elektřinu.
Stejně tak si ověřte veškeré dostupné údaje o  nemo-
vitosti i lokalitě. Hodně pomůže náhled do katastrální 
mapy nebo informace na obecním úřadu, především 
územní plán. Tím se vyhnete situaci, kdy vám za rok za 
chalupou vyroste čtyřproudá silnice a bude po klidném 
odpočinku.

URČITĚ NEPŘEHLÉDNETE!
• Zkontrolujte statiku stavby, stejně jako stav krovů, 

střechy, vlhkost zdiva, plísně, rozvody.
• Ověřte si vlastnictví v katastru nemovitostí, případné 

dluhy nebo exekuce na nemovitost.
• Prozkoumejte územní plán v dané lokalitě.
• Zjistěte si, jak je to s přístupovou cestou nebo věc-

nými břemeny.
• Prohlédněte si okolí, dostupnost služeb nebo do-

pravní spojení.
• Zajímejte se o možnosti rekreace a sportů v okolí.
• Prohlédněte si sklon nebo zastínění pozemku.
• Zkuste promluvit se sousedy – nejsou moc blízko 

a budete si rozumět?
• Prověřte ceny chat a  chalup v  lokalitě – pokud je 

nemovitost moc předražená nebo naopak pod ce-
nou, nemusí být něco v pořádku.

• Pokud chcete financovat nákup přes úvěr nebo hy-
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Atmosféra naší země pracuje v sinusových cyklech jednotlivých 
vlivů, o  parametrech různé velikosti a  frekvenci. Pravidelné 
změny v atmosféře nastávají v průběhu každého dne. 
V nejdéle trvajícím cyklu, pak v průběhu roku. Můžeme konsta-
tovat střídání období sucha a dešťů, období nízkých a vysokých 
teplot, které se projevuje menším nebo větším obsahem vody 
obsažené v plynném stavu ve vzdušnině. Tyto vlastnosti atmo-
sféry spolu s dalšími lze velmi dobře využít ke stabilizaci vlhkosti 
v  konstrukci tak, aby tato zůstávala na potřebné, vyrovnané, 
nízké úrovni obsahu vlhkosti v  daném stavebním materiálu. 
Musíme jenom vzduch umět s citem vpustit do vlastní konstruk-
ce domu. Na druhé straně zabránit v řadě situací zbytečnému 
vniku vody (vlhkosti) do konstrukce budovy například vložením 
drenáží k základové spáře pro případný odvod vody od objektu.
      Při řešení „air izolace“ se proto zabýváme praktickým použi-
tím tvarovaných fólií, desek a tvarovek v konstrukcích staveb. 
Zabýváme se dimenzováním větracích výšek (spár) a ploch Po-
třebným pohybem vzduchu v těchto prostorách a přirozenou 
iniciací tohoto pohybu. Zabýváme se statikou zatížení zeminy 
při použití různých výrobků statikou roznášecí horní, nosné 
plochy tvarovaných výrobků. Zabýváme se i dalšími vlivy, které 
vedou ke správnému, technickému řešení rekonstrukce podlah 

a svislých stěn stavby. Zhotovení 
air izolace u nové stavby, je jed-
noduší, zvláště když si navíc uvě-
domíme, že se jedná z pohledu 
montáže vlastní izolace o jedno-
duchý, suchý, velmi rychlý mon-
tážní způsob.

Air izolace je metoda trvalého vysoušení konstrukce staveb, 
působením atmosférických vlivů přírody.

T system, s.r.o.
Vzhledná 81/48
642 00 Brno Bosonohy.
www.tsystemsro.cz
Servis:    +420 603 472 882
Kancelář:+420 739 287 617
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Univerzální čistá voda akciová společnost
Strojírenská 259, 155 21 Praha 5 – Zličín

WWW.UCV.CZ

Úprava vody z vrtaných i kopaných studní

✓ rodinné domy, chaty a chalupy
✓ penziony, hotely, stravovací a ubytovací zařízení
✓ úpravny vody pro města a obce
✓ kotelny, prádelny, speciální výroby

odstranění železa a manganu – změkčení vody – dusičnany – arsen – zdravotní (bakteriologická) nezávadnost

®

fi rma s 30-ti letou tradicí

komplexní služby v oblasti úpravy 
a fi ltrace vody

rozbory vody - návrhy – dodávky – montáže – servis 
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potéku, zjistěte si v bance ještě před podpisem kup-
ní smlouvy, zda na půjčku dosáhnete.

Střecha základ všeho
Než se na chaloupce zabydlíte, bývá nutné opravit stře-
chu. Výbornou volbou jsou
plechové krytiny. Jsou zajímavé z mnoha důvodů. Jed-
ním z nich je příznivá cena, za pozornost však stojí i dal-
ší výhody včetně snadného transportu a pokládky.
Často zmiňovaným argumentem pro použití střešních 
krytin z  plechů je jejich nízká hmotnost, tedy i  mini-
mální nároky na zatížení krovů. Majitelé chat a chalup, 
kteří uvažují o rekonstrukci střechy, mohou s plechovou 
krytinou výrazně snížit plánovaný rozpočet a v mnoha 
případech zachovat původní krovy, latě či bednění.
Nejmenší zátěží jsou pro krovy střešní krytiny z  hliní-
ku, asi dvakrát tolik pak střechu zatíží krytiny z ocelo-
vých plechů. Plechová střecha je víceméně nezničitelná 
a  současný standard trvanlivých povrchových nátěrů 
umožňuje výrobcům dávat na krytiny dlouholeté záru-
ky. Plechové střechy jsou v Česku prověřené tradicí po-
užívání této krytiny v náročných podmínkách horských 
oblastí a dnes je oproti minulosti rovněž výrazně snazší 
jejich montáž. Mezi další výhody lze zařadit i to, že se 
plechy a  krytiny z  plechových šablon snadno čistí, při 
čištění se střechou nijak nepohnete a v podstatě odpa-
dá starost s odstraňováním mechů, řas a lišejníků.
Střešní krytiny z plechů lze snadno přepravovat napří-
klad i v osobním autě, lehce se s nimi manipuluje a s ná-
vodem k použití či videonávodem od výrobce zvládne 
jejich položení i laik.

Připravte si výdaje na údržbu
– nepodceňte odvlhčení
Koupí chaty a  chalupy mnoho získáte – útočiště, kus 
přírody i místo pro odpočinek. Stát vás ale bude i mno-
ho času a  peněz. Drobné opravy budete řešit takřka 
neustále, jednou za čas se budete muset vrhnout i na 
větší úpravy, rekonstrukce a povinné revize, které něco 
stojí. Buďte na tento fakt připraveni.
Největším problémem při koupi starší nemovitosti je 
vlhkost. Obvykle jsme nuceni zvolit nějaký způsob sa-
nace, před zahájením sanačních prací je nutné určit 
příčiny zavlhčení. Hlavními zdroji vlhnutí jsou kapilár-
ní vzlínání vody, prosakování vody, kondenzace vodní 
páry a  hygroskopický příjem vlhkosti. Příčiny nemusí 
být vždy jednoznačné, často se jejich projevy překrý-
vají. Vhodná je proto konzultace s odborníkem. Při sa-
naci zdiva je nutné nejprve odstranit příčiny zavlhčení 
a teprve pak řešit jejich důsledky. Důležité je vlhkost od 
konstrukce odvést nebo konstrukci od zdroje vlhkosti 
izolovat.
Pro dodatečnou izolaci zdiva ve vodorovném směru se 
nejčastěji používají mechanické způsoby (vkládání izo-
lace do prořízlé spáry) a injektážní metody (napuštění 
vrtů ve zdivu látkou, která póry utěsní nebo hydrofobi-
zuje). Vodorovnou izolaci vkládáme do otvorů vybou-

rávaných ve zdivu nebo do spáry proříznuté v cihelném 
zdivu (s průběžnou spárou do tloušťky přibližně 0,6 až 
0,9 m) řetězovou pilou. Jako izolační materiál používá-
me pásy s vyšší tuhostí – ze skelného laminátu, z PVC 
nebo polyetylénu.
Izolaci stěn lze také vytvořit napuštěním zdiva vhod-
nou látkou, která pronikne do pórů stavebních hmot 
– injektáží pomocí vrtů. Ty se dělají ve vzdálenostech 
12 – 15 cm od sebe, kolmo nebo šikmo k povrchu (zhru-
ba 0 – 30°) a  v délce k protějšímu líci zdiva zkrácené 
maximálně o 10 cm. Do tloušťky zdiva přibližně 0,9 m 
lze injektovat jen z jedné strany, při větších tloušťkách 
se doporučuje navrtat stěnu z obou stran. Průměr vrtů 
(zhruba 12 – 40 mm) a jejich vzdálenost odpovídá kon-
krétnímu typu izolační látky a způsobu injektáže. Látku 
do konstrukce napouštíme pod tlakem pomocí speciál-
ních pump nebo volně, např. ze zavěšených nádobek 
nebo nálevkami.
Vzduchové metody využívají pro odvedení vodní páry 
přirozeně proudícího vzduchu. Vlhkost se odvětrává do 
vzduchových mezer nebo kanálů (minimální tloušťka 
15 – 20 cm), zřizovaných většinou pod podlahou míst-
ností. Nasávací otvory by měly být osazeny na chladněj-
ší straně objektu než výdechové.
Pokud je hlavní příčinou poruch voda pronikající z při-
lehlé zeminy, je nutné zdivo odkopat a udělat kvalitní 
rubovou izolaci. Většinou jsou v  okolí starších staveb 
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Nechte si
změřit vodu
v analytické 
laboratoři

Nově 
stanovujeme 

i pesticidy

Chcete si být jisti, že je vaše voda dobrá? www.moni.cz
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VÁPENNÉ OMÍTKY A MALTY, SANAČNÍ SYSTÉMY
Společnost PREMIX servis, s.r.o. je český výrobce speciálních druhů suchých malt.

Vyrábíme
• sanační omítkové systémy na vlhké zdivo
• vápenné omítky a malty pro obnovu 

památkových objektů a tradičních fasád
• hmoty pro spárování kamene
• hydroizolační stěrky

Nabízíme
• technické konzultace pro zvolení odpoví-

dajícího postupu 
• odborné poradenství při realizaci
• osobní přístup a péči při řešení potřeb na 

vašich zakázkách.

Kostel svatého Jakuba Většího, Železný Brod Jezuitská kolej, Kutná Hora
• Systém vápenných sanačních omítek Z-SAN
• Čistě vápenná jádrová omítka FASO 20V
• Čistě vápenný  štuk FASO 10V

• Čistě vápenná jádrová omítka FASO 20V
• Čistě vápenný probarvený štuk FASO 10V

www.premixservis.cz
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různé ulehlé navážky, které zadržují prosakující vodu 
(srážkovou nebo z poškozených podzemních sítí). Pro-
to se svislé izolace zesilují a výkopy musí být odvodně-
ny drenáží. Kromě asfaltových pásů se u starší zástavby 
dobře uplatní stěrkové systémy, které dobře kopírují 
nerovný povrch zdiva nebo tvarově složité detaily.

Proti vlhkosti pomohou i panely
Dobrým pomocníkem v boji proti vlhkosti jsou teplo-
vzdušné solární kolektory, které lze umístit na všechny 
druhy střešních krytin, ale většinou se umisťuje jedno-
duše a přímo kolmo na zeď, která je orientována co 
nejvíce k jihu.

Při každém slunečním záření se díky solární buňce spus-
tí ventilátor v kolektoru. Čerstvý vzduch z venku se na-
saje do panelu přes perforovanou zadní stranu.
Uvnitř panelu se vzduch zahřeje o 10-40 °C oproti ven-
kovní teplotě ve stínu a je následně vháněn přetlakem 
do domu, chalupy apod.
Vzduch, který je vháněn dovnitř, vytlačuje různými ne-
těsnostmi nebo ventilací vlhkost z domu, odstraňuje 
zatuchlinu a zároveň vám snižuje náklady na vytápění.
Nemovitost přestane být vlhká, zatuchlá a není až tak 
studená jako předtím. V chaloupce budete mít příjem-
ný pobyt hned od začátku a ne až po 1-2 dnech.

A co by určitě nemělo chybět...
I  pokud patříte mezi nenáročné uživatele, jsou věci, 
bez kterých se neobejdete. Úplným minimem je pitná 

voda, která je uložena dostatečně, tedy alespoň 800 
mm hluboko v zemi, aby nezamrzla, což může být pro-
blém v  zahrádkářských osadách, a  k  tomu elektřina, 
nejlépe troj fáze. 
U vody je vždy nutné zjistit jakou má kvalitu. objednat 
si tedy rozbor vody a poté řešit případné nečistoty, pří-
měsi, či tvrdost. Co vám filtrace může nabídnout?

Mechanická filtrace.
Odstraní z vody nežádoucí pevné látky, jako je jíl, písek, 
bahno apod.
• Písková filtrace.
Zachytí jemné mechanické nečistoty. Písek díky svojí ad-
sorpční schopnosti zachytí i  částečky mikroskopických 
rozměrů, které se ve vodě jeví jako zákal nebo opa-
lescence.
• Filtrace aktivním uhlím.
Z  vody odstraní většinu látek organického a  některé 
látky anorganického původu, jako jsou pesticidy, těžké 
kovy a podobně. Odstraňuje z vody nepříjemné pachy 
včetně chlóru a celkově zlepšuje chuť upravené vody.
 Na závěr je možné ještě volit alkalizaci, která vodu 
obohacuje o vápník a hořčík, otupuje se agresivita vody 
a zvyšuje se pH. Filtrační náplní je vápenec nebo dolo-
mitický vápenec.
Vnitřní vybavení chalupy záleží na komfortu, který 
požadujete, a době, kterou chcete v domě strávit. Při 
víkendových pobytech vám nebude tolik vadit suchý 
záchod a jediné umyvadlo v domě. Pokud budete chtít 
mimo město strávit celé prázdniny, pak je lepší koupit 
domek, který má kuchyni i koupelnu podobné jako ro-
dinný dům.
Pokud budete chaloupku užívat i  v  zimě, je důležité, 
aby v ní bylo teplo. Ve starších objektech se topí nej-
častěji dřevem nebo uhlím v kamnech, které jsou jen 
v  jedné místnosti . Chalupa může být vybavena i pecí 
a kachlovými kamny. Jako doplněk využijete elektrické 
topení, které začne rychle hřát, a i když bude v neza-

tepleném domě velká spotřeba 
elektřiny, pomůže vám dům 
vyhřát, než se rozehřejí kamna. 
U  rekreačního domku nejsou 
takové nároky na zateplení, 
a  tak není nutné jej obalovat 
polystyrenem. Stačí zateplit 
střechu, aby se nepřehřívalo 
podkroví.
Nevýhodou nárazového víken-
dového topení na chalupě je, 
že dům je vychladlý, zvláště 
v zimě může uvnitř i mrznout. 
Vychladlé jsou hlavně zdi, 
a pokud je chalupa z kamene, 
trvá docela dlouho, než se ro-
zehřejí, často celý víkend. Tedy 
v  pátek přijedete a  příjemné 
teplo máte až v neděli.

Řešením je například doplňkové 
elektrické topení, které zapnete na dálku několik dnů 
předem, a když přijedete, už budete mít dům vyhřátý.

Foto: Shutterstock.com
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INZERCE

Majitele domů a bytů si často pořizují účinné bezpečnostní zařízení 
bohužel až poté, co je vykradli. Přitom předejít vyloupení a často i zde-

molování domova není příliš složité.

DOPŘEJTE DOMU ZABEZPEČENÍ
PŘED PRÁZDNINAMI
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Zabezpečení bytů a domů se dělí na dvě základní sku-
piny - mechanické a  elektronické. První, do kterého 
patří například bezpečnostní dveře nebo mříže či fólie 
na oknech, má za úkol zloděje odradit nebo mu ztížit 

přístup. Elektronické zabezpečení slouží k upozornění, 
že se někdo do bytu nebo do domu pokouší dostat. 
Ale nejde pouze o dům. Měli byste mít pod kontrolou 
všechny přístupové cesty, které k vašemu domu a do-
vnitř bytu vedou. 

První překážkou jsou dveře
Bezpečnostní dveře představují nejdůležitější prvek 
ochrany každého domu či bytu. V porovnání s obyčej-
nými vstupními dveřmi mají pevnou kovovou konstruk-
ci s  celoplošným plechovým krytím, ocelovou kostru 
a rozvorový systém. Běžné dveře se zamykají v jednom 
bodě, zatímco bezpečnostní jsou zajištěny minimálně 
na šesti, obvykle na deseti až dvaceti místech. Ke stan-
dardu patří i  kvalitní bezpečnostní uzamykací vložka, 
odolná proti odvrtání či vyhmatání obyčejnou nebo vi-
brační planžetou.Obecně platí, že zloději odolají pou-
ze certifikované bezpečnostní dveře minimálně ve III. 
bezpečnostní třídě s vložkou a kováním minimálně ve 
stejné bezpečnostní třídě jako dveře samotné.
Potřebnou těsnost vchodových dveří zajišťují po obvo-
du vnější a  vnitřní dorazové těsnění z  trvanlivé pryže 
vysoce odolné vůči UV záření. Výsledkem je výborná 
přilnavost křídla k  dveřnímu rámu i  při nepříznivých 
povětrnostních a teplotních podmínkách.

Sendvičová výplň
Z estetického hlediska je klíčovým prvkem vchodových 
dveří jejich dveřní výplň. Základem každé dveřní výpl-

ně je samotné jádro, které může být vyrobeno z poly-
styrenu, z překližky nebo dřevotřísky doplněné o bez-
pečnostní hliníkovou nebo ocelovou desku v závislosti 
na stupni bezpečnosti. Součástí výplně je povrchová 

deska, zhotovená na bázi měkkých 
plastů, syntetické pryskyřice nebo hli-
níku. Obecně platí, že optimální jsou 
sendvičové výplně, protože jsou kom-
binací výborných tepelně izolačních 
vlastností a  zároveň poskytují vyso-
kou míru bezpečnosti. 

Zámek a kování
Základní funkcí každých vchodových 
dveří je zamykání, zabezpečené dveř-
ním kováním. V základním provedení 
se dveře osazují jednobodovým ja-
zýčkovým nebo válečkovým zámkem, 
který je možno doplnit přídavným 
zámkem. Doporučuje se však dveře 
vybavit zámkem tříbodovým, v prove-
dení tzv. automatik. Dveřní křídlo je 
s rámem uzamčené pomocí uzamyka-
cích háků vždy ve třech bodech, nejen 
v případě uzamčení dveří, jak to bývá 
u mnoha jiných systémů obvyklé. Do-
konalejší uzamčení křídla s rámem je 
důležité nejen z hlediska bezpečnost-

ního, ale také z hlediska těsnosti. Významným doplň-
kem dveří je vnější kování, které může být ve variacích 
klika, madlo nebo koule v různých barevných provede-
ních. Nezbytnou součástí dveří jsou i dvoudílné dveřní 
panty, které jsou důležitým stabilizačním prvkem.

Pevné mříže
Jsou levnějším typem ochrany oken a jiných prosklených 
ploch. Vyrábějí se i  různé ozdobné typy, ale nutná je 
správná instalace, kdy mříž musí být ukotvena zevnitř. 
Mříže často zloděje rovnou odradí, protože je s  jejich 
překonáváním poměrně hodně práce. Existují mříže 
jednostranné, dvoudílné, dělené, sklopné, pevné i ot-
vírací a také rolovací, které lze vytáhnout jako žaluzie. 
Podobně fungují i nůžkové mříže. Ty se dají roztahovat, 
takže můžete při pobytu v domě využívat ničím neruše-
ný  a pohled z okna a mříže zase zatáhnout jako závěs. 
Všechny druhy mříží se v současné době vyrábějí větši-
nou z ocelových profilů různé konstrukce, nebo z ne-
rezu. Mříže pro venkovní použití by měly být vyrobeny 
z žárově pozinkovaného materiálu a opatřeny práško-
vou vypalovanou barvou nebo základovým nástřikem. 
U ručně kovaných či na zakázku vyráběných dekorativ-
ních mříží se používá i úpravy typu kovářského černění, 
mědění nebo cínování. Imitace mědi, mosazi nebo ko-
vaného povrchu lze docílit i pomocí různých speciálních 
barev na kov. Pokud si pořizujete mříže otevírací, má 
takový způsob zabezpečení smysl jen s kvalitním visa-
cím zámkem nebo bezpečnostním zámkem s cylindric-
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kou vložkou, kterou bývají některé mřížové komplety 
vybaveny.

Bezpečnostní fólie 3M
Ochrání okno před rozbitím a  proražením skla. Tyto 
fólie považují pojišťovny jako zajištění skel, které je 
srovnatelné s mřížemi, mají ovšem vyšší estetickou hod-
notu. Fólii na okně není vidět a  neubírá světlo, chrání 
před UV zářením a děti před pořezáním. Z technického 
hlediska jde o  laminovaný polyesterový film o  tloušť-
ce 0,3 mm, který se lepí na vnější sklo z vnitřní strany. 
O  instalaci bezpečnostních fólií by měli vážně uvažo-
vat především majitelé objektů s  velkým množstvím 
snadno dostupných zasklených ploch. Bezpečnostní 
fólie jsou dostatečně silné (0,35 mm) na to, aby buď 
úplně zabránily vniknutí do objektu, případně zpoma-
lily útočníka. Zároveň, při náhodném úderu do okenní 
tabule, nedojde k poranění osob ani k poškození či zni-
čení předmětů nalézajících se za oknem.Někteří výrobci 
upozorňují u svých bezpečnostních fólií také na jejich 
schopnost zpomalit šíření požáru. Velké skleněné plo-
chy mají v žáru tendenci praskat. Okno vybavené fólií 
i po puknutí skla stále zabraňuje vniknutí vzduchu, kte-
rý jinak vytváří průvan a napomáhá rychlému rozšíření 
ohně. Vlastní fólie pak mohou mít samozhášecí úpravu.
Pro instalaci bezpečnostních fólií se rozhodně vyplatí 
objednat si odbornou firmu, která může vystavit zá-
kazníkovi veškerou potřebnou dokumentaci pro pojiš-
ťovnu. Pro rodiny v domcích bez předzahrádky, jejichž 
okna jsou snadno dostupná z chodníku ulice, se vyplatí 
uvažovat o tzv. antigraffiti fóliích. Jsou zcela průhled-
né, takže není třeba se obávat jakýchkoli nežádoucích 
vizuálních změn po jejich nalepení. Chrání citlivá skla 
před spreji a fixy vandalů. 

Předokenní hliníkové rolety a stínění
s mozkem
Moderní předokenní hliníkové rolety můžete pohodl-
ně ovládat jedním stiskem tlačítka. Rolety jsou téměř 
bezúdržbové, stačí je jednou za čas omýt vodou. Jsou 
vyrobené z bytelného hliníku a když se zatáhnou, mají 
podobný bezpečnostní účinek jako pevná kovová mříž. 
Na rozdíl od mříže ale roletu můžete kdykoli zase vy-
táhnout a vrátit tak do svého domova atmosféru vol-
nosti a otevřenosti. S  lamelami vyplněnými polyureta-
nem slouží také jako zabezpečení, jež zloděj obvykle 
nepřekoná. Vyrábějí se v  mnoha barevných provede-
ních včetně imitace dřeva. Jsou i  výbornou ochranou 
před sluncem a v zimě před únikem tepla. Bezpečnostní 
roleta odolá tahu i 300 kg. Tenhle údaj ocení také vaše 
pojišťovna. 
Případná nezvaná návštěva se dá přelstít i  systémem 
ovládaným online. Inteligentní zařízení připojíte k inter-
netu, a v momentě, kdy se za vámi zavřou vjezdová vra-
ta, váš dům začíná pracovat  v módu „bezpečnost“. Pro-
střednictvím aplikace nastavíte simulaci života v  domě 
– pohyb vnitřního a venkovního stínění, garážových vrat 
nebo svícení v domě či vytápění a klimatizaci.

Elektronické způsoby ochrany
Existují dva způsoby, jak ochranu realizovat. Buď si 
můžete vše udělat sami, nebo pověřit specializovanou 
firmu komplexní a kompletní dodávkou takového sys-
tému. Existují samozřejmě i stavebnicová řešení, která 
koupíte jako celek a sami si je pak poskládáte dohro-
mady. Vzhledem k tomu, jak málo času obecně máme, 
bude asi nejlepší požádat o  realizaci specializovanou 
firmu, která provede vše od návrhu až po vlastní re-
alizaci takového systému. Vězte, že rozšíření takové-
ho systému o další prvky, jako jsou indikátory vody ve 
sklepě nebo požární čidla, má firma většinou v malíčku 
a určitě vám je při návrhu nabídne. Neboť nemusí to 
být jen zloděj, kdo vás může připravit o majetek.
Základním prvkem, který vás bude chránit, je čidlo 
pohybu. To může pracovat ihned nebo se zpoždě-
ním. Infračervené čidlo reaguje na teplotu lidského 
těla a existují i taková, která dokáží eliminovat pohyb 
zvířat v  chráněném prostoru. Dalším prvkem ochrany 
jsou čidla otevření dveří a oken - a čidla rozbití oken. 
Zatímco dříve se taková čidla realizovala jako snímač 
otřesu, přilepený na okno (zloděj ho viděl a dovedl si 
s ním poradit), dnes se používají spíše čidla pracující na 
principu akustickém, která vyhodnotí zvuk tříštěného 
skla a informují o něm centrální jednotku zabezpečo-
vacího systému.

Centrální mozek
Narazili jsme na centrální jednotku, která je mozkem 
celého systému: vyhodnocuje signály, které informují 
o tom, že něco není v pořádku, připojuje se na ni i kó-
dovací systém, jímž chráněný byt odblokujete při pří-
chodu a zablokujete při odchodu. Spouští i alarm - siré-
ny jsou schopné kvílet s intenzitou přes 110 dB, což je 
hluk, který určitě zloděje vystraší. Upozorňujeme na to, 
že centrální jednotka by měla být umístěna v místnosti, 
která má co nejméně vstupních otvorů (dveří a oken), 
aby nebyla snadno napadnutelná a přístupná.
Centrální jednotka dovoluje i princip zónové ochrany, 
kdy v bytě můžete odblokovat jen místnosti, ve kterých 
někdo je (např. v noci ložnice, dětský pokoj), zatímco 
může být střežena vstupní hala nebo garáž. Dále se 
stará i o to, zda dojde ke spuštění výstražného alarmu 
ihned nebo (v případě, že je váš byt připojen na PCO, 
Pult centrální ochrany) k alarmu skrytému. Zloděj pak 
není rušen, ale je dopaden výjezdovou skupinou, kte-
rá je povzbuzena k činnosti ze sídla PCO. Myslíte-li to 
se zabezpečením vážně, je lepší nechat zapojit střežení 
bytu na PCO než spoléhat na to, že se některý z vašich 
sousedů probudí a zavolá policii...

Správně umístěné kamery
Je dobré mít v systému instalovány i kamery. V přípa-
dě, že máte domácí kamerový systém, měli byste mít 
kameru zaměřenu na vstupní dveře, abyste viděli, kdo 
přichází. Existuje spousta výrobků, jako jsou nefunkční 
atrapy kamer, které se jako kamery tváří, ale jsou jen 
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ozdobou pro zpochybnění přípravy útoku nepovola-
nou osobou. Kamery můžete mít připojeny přímo k ob-
razovkám monitorů nebo na monitor počítače či přes 
modulátor - pak je signál z kamer k dispozici jako další 
televizní program na televizi. A televize může být na-
příklad umístěna na kuchyňské lince nebo můžete pou-
žít hit poslední doby: lednici s televizí.

Zajištění možných přístupů
Do vybraných místností, které chceme zabezpečit, vede 
vždy několik přístupových cest. Tyto cesty je nutné kon-
trolovat zabezpečovacím systémem. Za přístupové ces-
ty lze považovat i okna ve výšce do 3 metrů (případně 
i  balkón). Je nutno pokrýt možné způsoby narušení 
vybrané oblasti místností. Abychom mohli dosáhnout 
dobré ceny a kvalitního zabezpečení je nutné, udělat 
kompromisy.  Lze předpokládat, že některé přístupové 
cesty jsou natolik komplikované pro zloděje, že je ve 
většině případů nepoužije. Zato přístupové cesty typu 
zadní dveře, prosklenná stěna a podobně se přímo na-
bízejí zloději k  vniknutí do objektu. Přístupové cesty 
lze zabezpečit různými typy detektorů. Záleží pouze na 
způsobu přístupové cesty a prostoru, který chceme za-
bezpečit zabezpečovacím systémem.
Metodou detekce otevření dveří a okna lze zabezpečit 
jakékoliv dveře či okna; detektor reaguje na otevření. 
Bohužel musí být instalován na každé okno či dveře 
zvlášť, což zvyšuje náklady a  komplikuje instalaci při 
větším množství oken nebo dveří. Samozřejmě lze dete-
kovat pohyb osoby v místnosti. Detektory pohybu jsou 
schopny pokrýt místnosti až do 50 m2 ( ve výjimečných 
případech i větší). Detektor je jednoduchý jak na insta-
laci tak na údržbu. V takovémto případě již nemusíme 
zabezpečovat okna ani dveře. Celá místnost je pokryta 
detektorem pohybu.
Metodou detekce rozbití skla lze detekovat rozbití 
skleněné výplně od 1 m2. Detektor je vhodný pro hlídá-
ní větších skleněných ploch jako jsou výlohy, prosklené 
stěny. Často bývá podpořen detektorem pohybu osob.

Zahradu ohlídají čidla
Zahradu lze zabezpečit řadou koncových čidel. Ideální 
jsou pohybová čidla, která například spustí světlo a vy 
tak vidíte pohyb, který se na zahradě děje. Pokud boju-
jete se zloději měděných plechů, je možné například na-
instalovat na okapy otřesová a náklonová čidla, která se 
spustí, jakmile dojde k narušení jejich standardní polohy. 
Čidlo vám vyšle SMS zprávu, která vás informuje o tom, 
že se hýbe například levý přední okap a podobně.
Otřesová čidla lze dát rovněž k oknům: ta se spustí vlivem 
tlakové vlny, když sklem prolétne nějaký předmět. Mo-
derní systémy jde propojit jak se světlenými, tak pohy-
bovými fotočidly. Řešení je skutečně mnoho. V případě, 
že si chcete dát na zahradu kamerový systém, se ujistěte, 
že kamera zabírá jen vaši zahradu. V opačném případě, 
když kamera zabírá také část sousední zahrady, vždy po-
třebujete povolení od majitele daného pozemku.

Zabezpečení garáže
V garáži často, kromě auta, ukládáme věci, které jsou 
poměrně drahé. Ať už se jedná o motorku, jízdní kola, 
sekačky na trávu nebo osobní předměty, jistě bychom 
jejich odcizení nebo poškození těžce nesli. Nebezpečí 
hrozí jak u odlehlých řadových garáží, tak u garáží, kte-
ré jsou součástí obytného objektu. Vzdálené umístění 
garáže působí na zloděje jako magnet. Garáže často 
stávají na místech s minimálním provozem a minimem 
osvětlení. Vykradení takovéto garáže může být pro zlo-
děje snadná záležitost. Na druhou stranu velké riziko 
hrozí i u garáží sousedících přímo s domem. Přes málo 
zabezpečenou garáž se zloděj může snadno dostat i do 
vašeho obytného prostoru. Běžná dvoukřídlová gará-
žová vrata vrata můžeme zabezpečit pomocí ocelových 
tyčí, které se zasunují po zavření jednoho křídla do oce-
lového rámu v podlaze a do zárubně vrat. Druhé křídlo 
zamkneme vložkovým zámkem. Můžeme navíc přidat 
ještě přídavný visací zámek.

Závory a tyče
Další variantou zabezpečení je využití závorového sys-
tému. Závory jsou vyrobeny z pásové oceli tloušťky při-
bližně 4mm. Obě části závory jsou připevněny na pravé 
i levé křídlo. Uprostřed mají oka, do kterých se vkládá 
zámek. Překonání zámku mechanickým způsobem zne-
snadňuje speciální konstrukce závory. Některé závoro-
vé systémy zvyšují odolnost proti korozi skrytím zámku 
v tělese závory. Podobný způsob zabezpečení nabízejí 
i přídavné závorové systémy osazené na vnitřní straně 
vrat. Otočením klíče se z pouzdra závory vysunují oce-
lové závorové tyče, které se zasunou do ok přivařených 
na zárubních. Tato přídavná závora tak znemožňuje vy-
sazení nebo vyražení dveří. Speciální cylindrická vložka 
je zajištěná proti odvrtání nebo rozlomení.
Pro zvýšení bezpečnosti můžeme využít i tzv. tříbodo-
vého systému pro dvoukřídlá vrata. Ten kombinuje za-
jištění jednoho křídla pomocí tyčí do horní a spodní zá-
rubně a druhého křídla obvyklým způsobem zasunutím 
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Grily

1

10 let záruky na grily  
na dřevěné uhlí Tenneker® 

VELKÁ KOLEČKA
pojízdná a mobilní

GRILOVACÍ MÍSA
mimořádně žáruvzdorná

TEPLOMĚR
integrovaný do víka

VĚTRACÍ OTVORY
může tudy unikat horký  
vzduch a dochází ke konvekci  
jako v konvekční troubě

ODKLÁDACÍ ROŠT
praktický manipulační prostor

1       Black MoonBlack Moon    
rozměry grilovací plochy Ø 58 cm rozměry grilovací plochy Ø 58 cm 1015036110150361  

2     EclipseEclipse rozměry grilovací plochy Ø 48 cm  rozměry grilovací plochy Ø 48 cm 1015036210150362    
3       TC Barrel II TC Barrel II rozměry grilovacího roštu 69x45 cm rozměry grilovacího roštu 69x45 cm 1025765610257656  
4     Dřevěné uhlíDřevěné uhlí balení 3 kg  balení 3 kg 42362934236293    
5   Podpalovací dřevitá vlnaPodpalovací dřevitá vlna Tenneker Tenneker®® 120 ks v balení  120 ks v balení 1020921020920808

2
3

4

5

MISKA NA POPEL
vyjímatelná nádoba

 Dřevěné uhlí
Péče o gril na dřevěné uhlí
Čištění grilovacího roštu grilu na dřevěné uhlí s víkem: po 
každém grilování spal všechny zbytky pokrmů. Víko musí být  
zavřené a větrací šoupátko otevřené. Nejprve z roštu odstraň 
hrubé zbytky, zkrátí se tak doba spalování. Poté rošt očisti  
čisticím kartáčem na gril.

Velký výběr grilů na prodejnách a na hornbach.cz/tenneker.
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západky zámku do prvního křídla a zárovně vysunutím 
dvou tyčí do zárubně nahoře a dole. Klikou posouváme 
tyče. Po uzamčení patentním klíčem je klika blokována. 
Vrata rolovací, sekční nebo posuvná mívají ruční nebo 
elektrické ovládání zámku. Jednotlivá konstrukční ře-
šení jsou dána typem vrat a výrobcem. Okna v garážích 
se doporučuje přišroubovat napevno, k větrání postačí 
garážová vrata. Na skla můžeme přilepit speciální bez-
pečností fólii.

Máte doma cennosti? 
Schovejte je do trezoru!
Pro uložení hotovosti, drahých šperků nebo hodinek, 
důležitých klíčů i citlivých papírových dokumentů a ob-
sahu na elektronických médiích doporučujeme vždy vy-
užívat trezor. I v případě vloupání do domu nebo bytu 
tak zůstanou vaše cennosti v bezpečí. A pokud si poří-
díte protipožární trezor, budou navíc chráněny i v pří-
padě požáru.
V dnešní době je na trhu nepřeberné množství tuzem-
ských i zahraničních dodavatelů různých trezorů a sej-
fů. Pro běžného uživatele může být obtížné vybrat 
trezor, který bude skutečně odpovídat jeho potřebám. 
Než trezor koupíte, měli byste zvážit následující:
Jak bezpečný trezor potřebujete? Odolnost trezoru je 
jeho klíčovou vlastností a  odvíjí se od ní samozřejmě 
i  cena trezoru. Pokud chcete pouze uzamknout cen-
nosti menší hodnoty a zabránit tomu, aby k nim měli 
přístup neoprávněné osoby, pak Vám pravděpodobně 
postačí levnější trezory bez bezpečnostní certifikace, 
často také označované jako sejfy. Ty nabízejí základní 
bezpečnost a v podstatě slouží jako kvalitnější bezpeč-
nostní schránky. Některé jsou rovněž dostupné s proti-
požární úpravou.
Pokud chcete mít záruku vyšší bezpečnosti, volte tre-
zory s  certifikovanou bezpečnostní třídou. Certifikace 
uděluje například nezávislý evropský certifikační orgán 
ECB-S – tyto certifikáty mají platnost v celé Evropě včet-
ně České republiky. Trezory se certifikují dle normy EN 
14450 (bezpečnostní třída S1 a  S2) a  EN 1143-1 (bez-
pečnostní třída 0 až V). Čím vyšší je bezpečnostní třída, 
tím je trezor odolnější vůči různým způsobům napade-
ní a  pokusům o  neoprávněné otevření. Certifikované 
trezory musejí splňovat vyšší standardy kvality co se 
týká zpracování i  použitých materiálů a  před uvede-
ním na trh musejí úspěšně projít náročným testováním. 
Od výše bezpečnostní třídy se odvíjí také doporučená 
částka, na jakou by měly být pojišťovny ochotné obsah 
trezoru pojistit. Pokud chcete trezor pojistit, nejprve si 
promyslete, jaká bude hodnota předmětů, které bu-
dete v trezoru uchovávat. Následně si zjistěte pojistné 
podmínky a  požadovanou úroveň odolnosti (bezpeč-
nostní třídu) u  Vaší pojišťovny. Pamatujte, že pokud 
časem do již pojištěného trezoru přidáte další cennosti 
a  hodnota předmětů v  trezoru výrazněji vzroste, bu-
dete potřebovat nejen novou pojistnou smlouvu, ale 
možná také trezor s vyšší bezpečnostní třídou, jinak jej 
nemusí být možné pojistit! V případě potřeby lze zvolit 
i trezor s certifikací protipožární odolnosti. Ohnivzdor-
né trezory se certifikují dle normy EN 15659.

Jak velký trezor vybrat? Při výběru velikosti je nutné 
plánovat dopředu. Vždy je levnější pořídit si raději tre-
zor o velikost větší, než odpovídá vašim aktuálním po-
třebám, než v budoucnu kupovat další trezor. Do do-
mácnosti je většinou vhodné koupit trezor, do kterého 
můžete uložit alespoň dokumenty o velikosti A4.
Samostatně stojící, nábytkový nebo stěnový trezor? Pro 
skrytou úschovu vašich cenností jsou ideální stěnové 
trezory – tedy trezory určené k zazdění do stěny nebo 
případně do podlahy. Nabízejí vysokou bezpečnost, 
vyžadují však odbornou přípravu místa, kam se budou 
zazdívat. V  domácnostech jsou nejoblíbenější trezory 
namontované do nábytku – například do skříně či do 
skříňky pracovního stolu. Trezor je tak nenápadně skry-
tý před zraky (zvaných i nezvaných) hostů. Zvláště větší 
trezory lze pak použít jako samostatně stojící – i v tom-
to případě však trezor vždy musí být bezpečně ukotven 
do stěny nebo do podlahy, aby se zabránilo tomu, že si 
jej zloděj odnese nebo odveze a v klidu otevře jinde.
Budete odemykat klíčem, kódem nebo otiskem prstu? 
Pro ty, kteří preferují klasiku, jsou k  dostání trezory 
s mechanickým klíčem. Trezorové klíče však často bývají 
poměrně velké a nepraktické na přenášení. Při pátrání 
po klíči může zloděj v  bytě nadělat ještě větší škodu 
a nepořádek. Moderní a velmi pohodlnou alternativou 
je odemykání číselným kódem a  nebo otiskem prstu. 
Dnes již jsou na trhu k dostání trezory s mechanický-
mi i  elektronickými zámky s  velmi vysokou odolností 
a s bezpečnostní certifikací.
A kde tedy trezor pořídit? Nakupovat byste vždy měli 
u specializovaného prodejce, ať se již jedná o kamen-
nou prodejnu, nebo e-shop. Prodejce by měl být scho-
pen zodpovědět všechny vaše dotazy, pomoct Vám 
s  výběrem vhodného trezoru a  doložit případné bez-
pečnostní i protipožární certifikace platnými certifikáty.

Text: Eva Houserová, 
foto: Shutterstock.com
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TREZOR DUALSAFE
dvojnásobná ochrana Vašich cenností

www.klicovecentrum.cz | info@hbgroup.cz | +420 377 225 903

Kompletní zabezpečení
pro Váš domov i fi rmu

Vysoce odolný a zároveň cenově dostupný trezor německé výroby. 
Bezpečnostní třída S2, požární odolnost 30 minut pro papír. 

S certifi kovaným zámkem na klíč nebo na kód a otisk prstu. Různé velikosti.
Pro dokumenty i cennosti v bezpečí.

Cena již od: 12 578 Kč

Snadné objednání a doprava zdarma!
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Chystáte se na dovolenou a máte plnou hlavu obav, jak to zvlád-
nete? Nevíte, co s domácím mazlíčkem, či máte obavu, jak přežije 
domeček a zahrádka? Dovolená se může stát časem velkého stresu, 

nebo také časem relaxu – jde o to, jak se připravíte…

PÉČE O ZAHRADU 

I DOMÁCÍ MAZLÍČKY
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Předdovolenková péče o zahradu
Velkým stresem jsou pro nás, milovníky zahrad, velká 
sucha posledních let.  Jak se postarat o zahradu, aby-
chom ji nenašli na troud suchou? Možná to není tak 
těžké, jak si myslíte…  Ale pojďme se na to podívat od 
začátku.
Ne každý má možnost se domluvit s ochotným souse-
dem, který by se mu o zahradu nebo pokojové květiny 
během dovolené postaral. V takovém případě je potře-
ba provést několik opatření, jež vaší zahradě a květi-
nám pomohou se udržet v dobré kondici. 
Jedním z prvních kroků by měla být důkladná kontro-
la plevelů na zahradě a její důsledné odplevelení. Na-
příklad čtrnáct dní bez dozoru by totiž mohlo mít pro 
zahradu velmi špatné následky. Pokud nechcete trávník 
a zahradu zatěžovat chemií, výborně se na vytrhávání 
plevelů hodí vytrhávače plevele, díky nimž se nemusí-
te k rostlině ohýbat, vytrhnete ji spolehlivě i s kořeny 
a ušetříte mnoho času, oproti běžnému vykopávání. Po 
odplevelení trávník posekejte na krátký sestřih – při-
bližně na dvě třetiny původní délky. Při kratším střihu 
už by totiž tráva byla více náchylná ke spálení sluncem. 
Pokud nemáte možnost trávník zavlažovat, před odjez-
dem na dovolenou ho důkladně prolijte vodou, přibliž-
ně do 10 centimetrů hloubky půdy, aby se voda dostala 
ke všem kořenům a vy se nemuseli obávat, že trávník 
vyschne za několik málo dní. Neprolívejte však jenom 
trávník. Keře a  stromy si dokonce zaslouží vody ještě 
o trochu více, jelikož mají delší a rozvětvenější kořeny, 
takže se k nim voda dostane hůře než u květin. Keřům, 
pod nebo vedle nichž máte vysázené ještě další rostli-
ny, je vhodné podobně jako u trávníku zkrátit výhony. 
Mohly by totiž ubírat světlo rostlinám pod nimi,  které 
by kvůli jeho nedostatku zbytečně strádaly.
Skvělým pomocníkem nejen před odjezdem, ale vlastně 
kdykoliv během roku jsou aertifikační, neboli provzduš-
ňovací vidle. Skvělá vychytávka, která už je ve světě 
běžná, ale u nás teprve nachází své místo na trhu. Jak 
vlastně funguje? Musíme si uvědomit, že před aerifika-
cí  je trávník prořídlý, s velkou vrstvou stařiny a zhut-
něnou zeminou i podložím. Přes nepropustnou pánev 
neproniká voda ani kyslík oddělující zeminu od pod-
loží. Vy půdě jednoduše pomůžete tím, že zapíchnete 
vidle s dutým hrotem do trávníků, tím v něm vytvoříte 
otvory a  váleček zeminy zůstane v  dutém hrotu. Pak 
trošku zapáčíte a tím dojde k narušení zhutněné půdy 
a nepropustné pánve a porušení podloží, drn se uvolní 
a trávník se provzdušní. Tím samozřejmě mnohem lépe 
prospívá i se lépe ke kořínkům dostane voda. 
Pojďme ale k další péči.

Plody a rostliny
Před odjezdem na dovolenou skliďte zralé plody a také 
ty, které jsou těsně před dozráním. Uložte je dovnitř 
na světlé a suché místo, kde budou moci plně dozrát. 
Až přijedete z dovolené, budou na vás v ošatce čekat 
krásně zralá jablka, která by jinak na stromě přezrála, 

začala hnít a pochutnali by si na nich škůdci, pro něž by 
se zároveň stala ideálním centrem pro napadení dalších 
plodů a zbytku stromu. 
Rostliny, které jsou umístěné venku, vyžadují jinou péči 
než ty, které pěstujete doma. Pokojové rostliny, které 
vyžadují časté zalévání, můžeme vynést na vzduch. Ale 
pozor, nedávejte je na přímé slunce. Například orchi-
deje stačí sundat z jižního okna a dopřát jim lázeň den 
před odjezdem na dovolenou. Květiny v  truhlících je 
vhodné odebrat na místo, kde nesvítí tolik slunce. Ide-
álně je pořídit si truhlíky samozavlažovací, které jsou 
schopny dodávat vláhu týden a více bez problémů. Na 
trhu existují truhlíky, které dokáží dopřát květinám vlá-
hu až na 12 týdnů.  Jak fungují? Zásobník na vodu se 
naplní a  rostlina se sama zásobuje vodou, aniž byste 
jim museli zalévat. Pokud vyšroubujete ventil ve dně 
květináče, pak samozavlažovací sada funguje i  venku 
při silných deštích. 

A jak si poradit v případě skleníku? Skleník v ideálním 
případě nechte otevřený, případně ho včas opatřete 
systémy automatického otvírání. Vhodné je nechat ote-
vřená střešní okna. Existuje také řízené zalévání z ná-
doby s vodou, která je v blízkosti skleníku. 

Pojďme zavlažovat...
Samozřejmě, v péči o zahradu nám nejvíce pomůže do-
konalý systém zavlažování , který bude fungovat i v ob-
dobí naší nepřítomnosti. Plánovaně se sepne v určitou 
hodinu a zahradu svlaží.
Existuje mnoho systému, ideální jsou ty neviditelné, kdy 
jsou trubky vedeny pod zemí a čerpadlo se vysune až ve 
chvíli, kdy má začít pracovat. Takový systém vám umož-
ní trávník používat bez omezení.  Pokud systém doplní-
te ještě nádrží s čerpadlem, půjde i o velmi zajímavou 
ekonomickou variantu.
Pokud potřebujete zavlažovat záhony, skleník nebo 
živé ploty, ideálním řešením je kapková závlaha. Tento 
šetrný způsob zalívání vám ušetří nejen peníze za vodu, 
ale je prospěšný i pro vaše rostliny. Kapkové hadice ve-
dou vodu přímo ke kořenům rostlin. Voda se nedostává 
do přímého kontaktu s listy rostlin – nehrozí tak jejich 
spálení sluncem nebo ohrožení plísní kvůli přemokření. 
Po celé délce hadice jsou ve vzdálenosti 33 centimet-
rů umístěny otvory, ze kterých voda pomalu odkapává. 
Vydatnost jedné dírky hadice je cca 2 litry za hodinu 
(v závislosti na tlaku). Hadici je nejlepší pokládat co nej-
blíž rostlinám. Ideální je umístit ji pod mulčovací kůru, 
ta v půde zadrží více vláhy a k zálivce tak stačí menší 
množství vody.
Ještě dokonalejším systémem je pak řízení zavlažová-
ní přes chytrý telefon. Dokonce je možné si i  objed-
nat službu, která vám systém monitoruje a  v případě 
závady ji odstraní.  To znamená, že si můžete užívat 
dovolené bez obav, o vaši zahradu někdo nepřetržitě 
pečuje a v případě závady ji rychle odstraní. Jedná se 
o  systém  vzdálené správy závlahového systému, tak 
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Spolehlivý držák květinových truhlíků
Instalace bez vrtání

Přáli  byste si mít na oknech spolehlivě upevněné květinové truhlíky, které nepadají z parapetů, 
ale nechcete kvůli tomu vrtat do fasády nebo si poškodit zateplenou omítku rozpěrnou tyčí? 

Tyto unikátní kovové zábrany truhlíků jsou řešením. Originální konstrukce spolehlivě celoročně 
zabraňuje pádu květinových truhlíků z parapetů. Instalace zábran nevyžaduje vrtání a je jedno-
duchá bez použití nářadí. Zábranu  snadno nasadíme na okapničku kovového parapetu a rukou 
dotáhneme oba jistící šrouby. Potom za upevněnou zábranu vsuneme truhlík s květinami. Zábrana 
je vhodná pro běžné šířky truhlíků a pro všechny kovové parapety s přesahem minimálně 2,5 cm. 
Po vzrůstu převislých květin zábrana není vidět. 
Rozměry v cm:  43,0 x 15,5 x 2,5. Tato kovová zábrana  
je dodávána v obvyklých barvách plastových truhlíků: 
hnědá, terakota a antracit.

www.zabranatruhliku.eu www.facebook.com/ZabranaTruhliku

zabranatruhliku.indd   1zabranatruhliku.indd   1 22.6.2021   16:08:3622.6.2021   16:08:36

√ Precizní zpracování
√ Speciální RETRO edice
√ Zasklení dutinovým polykarbonátem 4mm
√ Kvalitní hliníková konstrukce
√ Snadná montáž
√ Atypické široké stříšky nad balkony pro panelové 
domy – možnost montáže!

U vybraných produktů DOPRAVA ZDARMA
Možnost osobního odběru

Kontakt: 

+420 737 303 451
info@nejlevnejsipolykarbonat.cz www.nejlevnejsipolykarbonat.cz

NOVINKA – Rozšiřujeme 
nabídku hliníkových stříšek

nejlevnejsipolykarbonat.indd   1nejlevnejsipolykarbonat.indd   1 20.5.2021   16:19:0920.5.2021   16:19:09
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jak ji znáte například z bezpečnostního systému vaše-
ho domu u pultu centrální ochrany. Závlahu je prostě 
možné upravovat a spouštět či vypínat odkudkoliv přes 
mobilní aplikaci.
Tím pádem se nemusíte strachovat o nepřiměřený účet 
za vodu, nebo potopu na zahradě, zahradu máte pod 
kontrolou, ať jste kdekoliv. Samozřejmě je možné ne-
chat si instalovat celý nový závlahový systém, dobrou 
zprávou je ale i  to, že po instalaci jednotky a čidel je 
možné spravovat v  podstatě jakýkoliv závlahový sys-
tém, tedy i ten váš stávající. Ve spojení s meteostanicí 
dochází k  úsporám vody, vzhledem k  proměnlivému 
programování v závislosti na aktuálním počasí.
Jistě uznáte, že pečovat o zahradu tímto způsobem je 
v celku komfortní.
A v neposlední řadě existují firmy, které se vám v obdo-
bí vaší nepřítomnosti o zahradu postarají – nejen, že ji 
zalejí, ale i posečou trávu a můžete si u nich objednat 
i úpravu keřů, péči o rostliny apod.

Nebojte se o zvířátka
Stejně jako o  milovanou zahradu se musíme o  dovo-
lené postarat i  o  své psí domácí mazlíčky. Základním 
řešením, které se nabízí, je služba psího hotelu.
Hotelů pro zvířata je hodně, ale mají různou úroveň 
a různé ceny. Vyplatí se proto pořádně si prozkoumat, 
co jsou jejich provozovatelé zač a jak se v nich zvíře ve 
skutečnosti bude mít. Pro mnohé majitele je umístění 
zvířete v cizím prostředí ještě větší stres než pro zvíře 
samotné. Majitelé psích hotelů jsou často svědky toho, 
že i statní dospělí muži obtížně skrývají slzy, když tam 
nechávají svého čtyřnohého parťáka. Odjezd na dovo-
lenou a odložení psa tak v mnohých rodinách předsta-
vuje psychické trauma.
Takže, jak na to, když hledáme dočasné 
útočiště pro pejska? Dobré je držet se ně-
kolika zásad. Kvalitní hotel požaduje do-
klad o tom, že pes je naočkovaný proti pa-
razitům a vzteklině, tudíž nemůže ohrozit 
ostatní klienty. Majitel v  něm dostává 
otázky týkající se povahy psa. Provozova-
telé hotelu se zajímají, jaké jsou jeho zvy-
ky, rituály, jak se chová k ostatním psům 
a podobně. Ideálně chtějí budoucího noc-
ležníka vidět už před tím, než přijde přímo 
na pobyt. Je to výhodné pro obě strany, 
pejsek si prostředí takzvaně očichá a jeho 
majitel i  personál hotelu si udělá aspoň 
částečný obrázek o tom, jak na něj nové 
prostředí působí, jak se v něm bude cho-
vat, jak bude pobyt zvládat. V některých 
hotelech to dokonce chodí tak, že umož-
ňují, aby pes přišel takzvaně předem na zkoušku. Pobu-
de den a pak se pro něj večer majitel vrátí. Pes z toho 
později při dlouhodobějším pobytu bývá klidnější. Už 
má totiž zkušenost, že tady byl a majitel se pro něj vrátil. 
Tudíž ví, že vše zase dobře dopadne. 

Zpravidla není možné, aby hotel pro více psů provozo-
val jen jeden člověk bez personálu. Pokud někdo tvr-
dí, že sám zvládá zařízení, kde je najednou ubytováno 
dvacet a  více psů, je jasné, že péče o ně nemůže být 
kvalitní.
V  těch opravdu kvalitních, až luxusních hotelech je 
horkým trendem nabízet jednotlivé pokojíky pro psy 
tak, aby se vzájemně neviděli, a tudíž se nestresovali. 
Mnohá zařízení nyní nabízejí v rámci ubytování i převý-
chovu psů, u kterých majitelům něco vadí. Kupříkladu 
neposlouchají, utíkají, příliš štěkají a podobně. Někteří 
kynologové se k těmto trendům staví spíše zdrženlivě. 
U  výchovy psa má totiž hlavní roli hrát jeho majitel. 
Jestliže si člověk myslí, že pejsek začne být poslušný 
během doby, co se rodinka opaluje u moře, o dobrém 
vztahu mezi nimi to příliš nesvědčí. Na výchově by se 
měl podílet především majitel, ne ji nadelegovat na ně-
koho cizího.
Přibývá i agentur, které poskytují služby přímo v domo-
vech majitelů zvířat. Je možné odjet a objednat si ně-
koho, kdo bude chodit pejska pravidelně krmit a venčit 
a hrát si s ním. Tyto služby využívají především majitelé 
koček. Ty by převoz do hotelu prožívaly obtížně, jsou 
mnohem více fixovány na domácí prostředí. Takže se 
poměrně rychle rozšiřuje model, kdy člověk svěří agen-
tuře klíče od bytu či domu a  ona tam vysílá člověka, 
který kočku nakrmí, pohraje si s ní, vyčistí jí záchod. 

Když zvířátko jede s námi
Samozřejmě pro mnohé lidi je nepředstavitelné, že by 
svého mazlíčka někam odložili. V tom případě je samo-
zřejmě nutné udělat vše, aby mohlo cestovat s námi. Od 
zabalené jeho cestovatelské výbavy – pelíšek, miska, gra-

nule, či oblíbené pamlsky, až po výběr přípravků proti 
klíšťatům, komárům, či jiným parazitům…

Text: Eva Houserová, 
foto: Shutterstrock.com
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Zahrada je taková malá jako oáza klidu, relaxu, odpočinku, ale také ra-
dosti ze zahradničení, kontaktu s přírodou, činorodosti a mnohdy i ku-
tění. A právě pro ty poslední zmíněné aktivity je ideální mít na zahradě 

i zahradní domek. Ten do správné zahrádky prostě patří.

ZAHRADNÍ DOMEK
DO SPRÁVNÉ ZAHRADY PROSTĚ PATŘÍ
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Zahradní domek vám může krásně posloužit nejen jako 
úschovna nářadí, od velkých kusů až po ty malé, sou-
časně s pomůckami a prostředky ke hnojení a postřiku, 
díky nimž o  svoji zahrádku pečujete. Mimoto se sem 
vejde i vše ostatní – kbelíky, sudy na vodu, složený za-
hradní nábytek, přenosný gril, pergola. Do zahradního 
domku tak můžete velmi prakticky a  pěkně efektiv-
ně uložit vše, co byste jinak museli na zahradu nosit 
z domu, anebo do zahrádkářské kolonie vozit autem. 
Ale nejen to, do dnešních zahradních domků uložíte 
i  složený bazén, bazénovou chemii a čističku k němu. 
Místo je zde i na polstry k posezení, květináče, semínka 
a sazenice.

Vypadá jako zahradní domek, ale… 
Zahradní domek však může posloužit i jako malá dílna. 
Pro malé (i  větší) dobrodruhy může být také jakýmsi 
úkrytem a azylem před okolím, nebo být využit i jako 
schovávačka pro děti. 

Zahradní domek, chatka nebo Tiny House?
Pokud však chcete mimo zahradničení rovněž odpočí-
vat a relaxovat, je dobré uvažovat o větších rozměrech 
zahradního domku, nebo pořídit raději menší chatku, 
případně rovnou TinyHouse. Vyřešíte tak hned několik 
věcí najednou a máte tak 2 v1, 3 v 1 nebo i 4 v 1!
  
Jaký je účel a využití jednotlivých možností?
• Zahradní domek – hodí se na vše potřebné pro za-

hradu i jako dílna.
• Menší chatky – prima tip na uložení zahradního ná-

činí a nářadí, perfektně poslouží i jako dílna a k re-
laxu. 

• Větší chatka – ta vám nabízí jak úschovu zahrad-
ního náčiní a  nářadí, tak možnost kutění v  dílně, 
nebo cool relaxaci a odpočinek, ale lze v ní též ob-
časně přespat. 

• TinyHouse – tento domek již mívá plně vybavenou 
kuchyňku, hygienické zázemí i  vytápění. Mimo 
úschovy zahradního nářadí, nebo jako komfortní 
dílna, vám nabídne také příjemné místo ke srazu 
s  přáteli. Můžete jim zde stylově naservírovat ká-
vičku, sklenku vína, pivko i něco dobrého na zub. 
U TinyHouse lze krásně (stejně jako u menší či větší 
chatky) grilovat, usadit se v lehátku, a uvnitř si mů-
žete skvěle něco jednoduchého uvařit. Od věci není 
ani možnost zde pobývat a přespávat v pohodlí, su-
chu a teple i delší dobu. 

Jaké by mělo být zařízení zahradního domku, 
chatky a Tiny House?
V prvním případě vždy prosté, praktické s mnoha úlož-
nými možnostmi pro zahradní a dílenské nářadí. V dru-
hém případě (u chatky) by nemělo mimo toho chybět 
i posezení, vařič a pár kousků nádobí. Závisí to vždy na 
velikosti chatky, přičemž ve větší je prima i menší pra-
covní plocha k vaření, prostá kuchyňka, lavice, jedno-

duchá postel a možnost vyhřívání. U TinyHouse už je to 
převážně o plně vybaveném bydlení, sice minimalistic-
kém, ale praktickém a komfortním k pobývání. I delším 
než jen pár dní.

Jak vybírat?
Samotnou volbu dobře promyslete. Záleží především 
na vašich preferencích a aktivitách, které na zahrádce 
plánujete. Aktuálně jsou k mání zahradní domky, chat-
ky i TinyHouse z různých materiálů, celé škále velikostí 
a  typů. Při výběru si dejte pozor na dostatečný vstup 
(dveře či vrata), který je především u menších zahrad-
ních domků silně poddimenzován. Z materiálů se jedná 
o plast, dřevo a plech. 

Každý materiál má své plusy a mínusy 
• Plast je odolný, levný a  lehký, ale působí uměle. 

Není náročný na údržbu, ani na montáž. Díky nízké 
hmotnosti je takový domek nestabilní a potřebuje 
dobré ukotvení. 

• Profilovaný a ocelový plech je sice odolný, celkem 
bezúdržbový, odolává počasí a  klimatickým změ-
nám (většinou díky pozinkování a práškovému ná-
těru), ale v létě se rozpaluje na slunci. Domek musí 
být také dobře ukotven, aby byl stabilní a montáž 
domku zvládne i začátečník.

• Dřevo je nejoblíbenějším materiálem jak pro za-
hradní domky, tak pro chatky. Vypadá na zahradě 
přirozené a pěkně, ovšem je dražší. Menší dřevěné 
domky se nabízí v panelech a v předmontovaném 
stavu, kdy stačí panely k  sobě pouze smontovat. 
Pak je tu dřevěný srubový typ, který je ideální jako 
menší či větší chatka, nebo TinyHouse. U srubového 
typu domku jsou stěny z širších fošen a ty se jednot-
livě skládají. 

• Dřevo (z  vnější i  vnitřní strany) je zapotřebí před 
montáží ošetřit impregnací a nátěrem proti plísni, 
jelikož dřevo zakoupeného domku bývá neupravo-
vané a neošetřené. Navíc si můžete s domkem vy-
hrát a jako finální nátěr vnější strany použít lazuru, 
která dřevo ochrání proti vlhkosti a slunečnímu zá-
ření. 

• U TinyHouse mimo dřeva v současnosti frčí kontej-
nerový typ domku, který je realizován z vyřazené-
ho lodního kontejneru, případně je cool také Tiyn-
House z maringotky nebo mobilheimu. 

Je k mání i nabídka různých půdorysu domků?
Půdorys zahradního domu a chatky je nabízen ve dvo-
jím provedení – čtvercový a obdélníkový. Zde je na vás, 
co zvolíte. TinyHouse řešený z kontejneru, maringotky 
či mobilheimu mívá jen obdélníkový tvar. Roli při rozho-
dování hrají opět preference vašich aktivit na zahrád-
ce, potřebná velikost skladovacích prostor a také vaše 
představy o dalším (odpočinek, grilování, relax, kutění).

Pokud se vaše zahrada nachází mimo vaše bydliště, je 
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Český výrobce stavebních materiálů, Lias Vintířov, LSM, 
k.s. dodává na trh také suché směsi pro přípravu lehké-
ho betonu – Liapor Mix a Liapor Mix final. Nízká obje-
mová hmotnost a vynikající tepelně-izolační vlastnosti 
umožňují těmto betonům široké spektrum uplatnění. 
Materiál je nehořlavý, žáruvzdorný a ekologicky nezá-

vadný. Směsi se dodávají v pytlích o objemu 30 l (cca 20 
kilogramů u Liapor Mix a 23 kg u Liapor Mix final) a ma-
nipulace s nimi je velmi jednoduchá. Stačí přidat vodu 
(4 až 5 litrů na 1 pytel směsi), promíchat ručně nebo 
v  míchačce a  apli-
kovat na očištěný 
povrch. Lehké kera-
mické betony jsou 
rychleschnoucí, plně 
pochozí už po 24 
hodinách. Celková 
doba vysychání je 
v  závislosti na po-
větrnostních pod-
mínkách 5 až 7 dní. 

Liapor Mix je suchá směs z  cementu a  keramického 
kameniva Liapor frakce 4–8 mm. Liapor Mix je vhod-
ný na všechny zpevněné povrchy s výjimkou dřevěných 
konstrukcí. Používá se hlavně jako výplňový, tepelně-i-
zolační a drenážní beton pro podkladní a vyrovnávací 
vrstvy při rekonstrukci podlah, pod podlahové topení, 
jako ochrana inženýrských sítí nebo při rekonstrukci 
keramických a klenbových stropů. Objemová hmotnost 
je pouze 600 kg/m3. Liapor Mix final má obdobnou 
charakteristiku, ale má jemnější strukturu. Je vyráběn 
z  menší frakce keramického kameniva, a  to 1–4 mm. 
Používá se zejména jako potěrový, lehký tepelně-izo-
lační beton pro rekonstrukce podlah, jako ochrana 
inženýrských sítí nebo do izolačních vrstev konstrukcí. 
Objemová hmotnost je u směsi Liapor Mix final 750 kg/m3.

Aplikace obou směsí je velmi snadná, instruktážní vi-
deo je možné shlédnout na Youtube. Minimální dopo-
ručená výška vrstvy je u obou druhů lehkého betonu 
cca 50 mm, spotřeba je přibližně 34 kg na 1 m2 při 50 
mm vysoké vrstvě.

Více na www.liapor.cz

LEHKÉ BETONY LIAPOR

liapor.indd   1liapor.indd   1 22.6.2021   11:49:3322.6.2021   11:49:33
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ideálem větší zahradní dome, chatka nebo TinyHouse. 
Je to efektivní, praktické a pro pobyt na zahradě a váš 
osobní komfort velmi příjemné. Tam můžete nejen vše 
uschovat, ale i skvěle relaxovat nebo přespat.

Pokud nejste manuálně zruční, nebo nemáte možnosti, 
zkrátka si zahradní domek či chatku netroufáte posta-
vit sami, nezoufejte. Současnost je super v tom, že nabí-
zí mnohé možnosti snadného pořízení. Hobby markety 
a firmy orientující se na tyti malé stavby nabízí hotové 
a  stavebnicové možnosti zahradních domků, chatek 
i Tiny House.

Kam s ním, aneb umístění 
I  to je nutno mít předem promyšlené a dané. Ideální 
místo na zahradě je v závětří a na volné ploše. Pod stro-
my by na domek mohly padat při poryvech větrů větve, 
kálet na něj ptáci a padat další nečistoty včetně smoly. 
To vše ohrožuje kvalitu a trvanlivost domku či chatky. 
A to jistě nechcete.

Ukotvení domku
Takže místo jste si na zahradě vybrali, domek alias chat-
ku máte také zakoupenu, a nyní zbývá ještě ukotvení 
domku. Dobré ukotvení dává stavbě stabilitu. U Tiny-
House realizovaného z  mobilheimu nebo maringotky 
to máte snazší, jen jej postavíte na nosníky a usadíte. 

Jaké jsou možnosti klasického ukotvení?
• pomocí kotvící sady do země, kdy domek připevní-

te přímo do země pomocí kotev s lankem svedeným 
pod jeho střechu

• přivrtání k betonovému nebo dřevěnému základu, 
s nosným roštem podloženým bitumenovou lepen-
kou, plus posadit domek na trámky, přičemž zde je 
kotvení řešeno skrz klasické L profily a hmoždinky 
nebo chemickou kotvou

• pro snazší ukotvení jsou k  mání a  koupi i  kotvící 
sady do betonu

A kolik to bude stát? 
Menší zahradní domek dnes vychází na několik tisíc až 
desítek tisíc, podle materiálu. Větší domek na zahra-
du již stojí od třiceti tisíc korun nahoru. Opravdu vel-
ké chatky s verandou či terasou mohou přijít na cenu 
okolo 70 i 1000 tisíc korun a u Tiny House se šplhá cena 
ještě výš. 

Support s montáží
Jestliže se montáže domku a prací okolo obáváte či na 
ni nemáte dostatek času, neváhejte ji svěřit odborní-
kům. Montáž vám zjistí specializované firmy, se svými 
řemeslníky a  odborníky. Musíte však počítat, že si za 
tuto službu připlatíte. Při stanovení ceny se bere v po-
taz typ a velikost domku, příslušenství a případné další 
práce (instalace podlahy, střechy. Počítejte s tím, že vás 
montáž vyjde cca na 50 % ceny domku. 

Jednoduché řešení: na klíč nebo na míru 
A pokud se takovými věcmi nechcete zabývat, řešit jaký 
materiál, půdorys a ukotvení volit, máte možnost poří-
dit si domek či chatku na míru a na klíč specializovanou 
firmou. Je to sice jednoduchá, ale také nejdražší varian-
ta pořízení zahradního domku či chatky. Máte však jis-
totu profesionální práce odborníků, bez vašeho stresu 
a bez starostí. 

Praktické doplňky
• Pro plechový zahradní domek si můžete přikou-

pit podlahovou základnu, k zajištění větší stability 
a snazší pokládce dodatečné podlahy.

• K podlahové základně je možné přišroubovat na-
příklad OSB desky, prkna či palubky, čímž váš do-
mek získá rázem částečnou izolaci před mrazem 
a vlhkostí. 

• Regály, úložné boxy a  další vybavení včetně toho 
k lenošení, odpočinku a grilování není od věci. 

Jen váš: vymazlený a zelený
Zahradnímu domku, chatce i Tiny House můžete poří-
dit živou zelenou střechu z vhodných rostlinek. Střešní 
zelené živé střechy jsou cool a nejsou jen ozdobou, ale 
funkční a  praktickou možností vymazlení vaší chatky 
a  domku. Vsakováním vody ze srážek zelené střechy 
ochlazují domek, zabraňují výkyvům teplot, a tak šet-
ří konstrukci celé stavby. Pomáhají vyšší izolaci domku 
a tepelnému komfortu v něm, rozšiřují běžnou zeleň, 
pohlcují prach, hluk a zvlhčují klima okolo domku. Zele-
ná střecha mimoto ochraňuje i konstrukci střechy, pro-
tože eliminuje UV záření a v globálu také dobře působí 
na ovzduší uvnitř.

Autor: Pavla Košík Jelínková
Foto: Shutterstock.com
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Vše pro skvělou zahradní párty 
najdete na www.kokiskashop.cz

platnou do konce května na nezlevněné produkty
v kategorii Zahrada na www.kokiskashop.cz

slevový kód:
10zahrada

Využijte slevu 10%
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Voda je základ života a dle aktuálních statistik každý v ČR spotřebuje více 
než 100 litrů pitné vody za jeden jediný den. Jste překvapeni? Pitnou 
vodu totiž používáte i tam, kde by stačila voda užitková nebo třeba 
dešťová. Tedy ta, jež není určena k pití, ale kupříkladu k zalévání zahrady. 
Ta se zalévat ale musí, protože když nedáte rostlinkám dostatečnou 
vláhu, nebudou vám prospívat a růst, plodit, nebo kvést. Můžete k za-

vlažení zahrady využít vodu dešťovou.

ZALÉVÁME ZAHRADU: 
DEŠŤOVKA JE NEJLEPŠÍ 
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Věřte, že dešťová voda je ideální závlahou a pro vaši 
zahrádku je malým pokladem. Proč tomu tak je? Deš-
ťovka je totiž měkčí než voda z vodovodního kohoutku, 

navíc neobsahuje takové kvantum hydrogenuhličitanu 
vápenatého a rostlinky ji obecně lépe tolerují a snášejí. 
Dešťovka prostě zahrádce prospívá. 

Věděl to i Krteček
Jak v animované pohádce o Krtečkovi rostlinky volají 
„vodu, vodu, vodu!“, tak by rády se o ni hlásily i vaše 
rostliny na zahrádce. Předběhněte je a  zalévejte je 
správně a vhodnou vodou – tou dešťovou. Ulevíte tím 
navíc i  své peněžence, budete šetrní k životnímu pro-
středí a  využijete přirozený a  přírodní zdroj, kterým 
dešťová voda je. 

Proč říci dešťové vodě ano?
• je to přírodní a  přirozený zdroj veskrze přínosný 

i svým složením
• je pro rostlinky lepší než kohoutková voda
• je to voda zadarmo
• má ideální teplotu a nepůsobí rostlinám teplotní šok 
• má měkčí konzistenci, díky čemuž rostlinky  

nežloutnou
• neobsahuje chlór, minerály a  soli, které rostlinám 

škodí
• obsahuje naopak živiny a dusík, díky čemuž zeleň 

i hnojíte

K čemu lze dešťovku využít? 
Zalévání vaší zahrady je jasné. I  když málokdo ví, že 

některé zahradní rostliny jsou k vodě z vodovodu jaksi 
více „negativně naladěné“ a dešťovka jim velmi prospí-
vá. Víte které to jsou? Především azalky, rododendrony 

a u vás doma, v zimní zahradě nebo ve skleníku také 
orchideje 

Využít dešťovku můžete ještě na
• Praní prádla – dešťovka je měkčí než ta vodovodní, 

a tak se vám v pračce nebude ukládat vodní kámen, 
prášek na praní se v  dešťové vodě lépe rozpustí 
a prádlo půjde snáze vyprat

• Splachování toalety – dešťovka na splachování bo-
hatě postačí a úspora na odběru vody z vodovodu 
potažmo peněz ve vaší peněžence je značná, což 
platí i o praní prádla

Jak dešťovou vodu získávat? 
• svodem do sběrné nádrže v jímce
• sběrem do sudů pod okapy 
• sběrem do barelů pod okapy
• sběrem do sběrných nádrží pod okapy

Co je náročnější a co jednodušší?
Mezi nejnáročnější sběr dešťovky lze považovat sběr do 
sběrné nádrže instalované v jímce v zemi. Do této nádr-
že se pak svedou i okapy. Mimo pořízení sběrné nádr-
že musíte vykopat i jímku v zemi a nádobu v ní dobře 
ukotvit.  

Naopak nejjednodušším způsobem jsou sběry dešťové 
vody do otevřených nebo uzavřených sudů, barelů 
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HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU

BARRICA 260/420 l
7683 / 7684
- Imitace dřevěného sudu.
- Odnímatelné víko.
- Opatřeno dětskou pojistkou. 

STONE 350 l
7686
- Moderní provedení napodobující 
  lávový kámen.
- Možnost vybavení květinou.

ROCKY WAND 400 l
7685
- Vzhled kamenné zdi.
- Velký objem na malém prostoru. 

AMPHORA 250/360/600 l
7687/7688/7689
- Imitace starověké keramické  
  nádoby.
- Integrovaná nádoba na květiny.

NADZEMNÍ DESIGNOVÉ ZÁSOBNÍKY

NADZEMNÍ KLASICKÉ ZÁSOBNÍKY 7960 až 7965 (od 210 l do 520 l)
- Kruhový nebo obdélníkový tvar.
- Prostý design nenarušující prostor zahrady. 
- Možnost propojení zásobníků mezi sebou.
- Zásobník lze vybavit podstavce pro snazší stáčení vody.

PROPOJOVACÍ SADA (8066/8066-5)
- Propojovací sada pro spojení více zásobníků mezi sebou.
- Připojení zásobníku ke sběrači.
- Šedé nebo hnědé provedení.

SBĚRAČE DEŠŤOVÉ VODY
- Umožňují sbírání dešťové vody z okapového svodu a přivádět do zásobníku.

- Oddělují vodu od nečistot v podobě listí a dalších.
Funkce sběrače

Typ 7703

Typ 7704

Typ 7705

Typ 7706 Typ 7707 Typ 7708 Typ 7709

MEVA-TEC s.r.o., Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem, 
tel.: 416 823 181-4, e-mail: prodej@mevatec.cz www.facebook.com/mevatecwww.mevatec.cz

Ucelenou nabídku nadzemních a podzemních sběračů dešťové vody a příslušenství najdete na našem webu.

PODZEMNÍ MONOLITICKÉ ZÁSOBNÍKY NA DEŠŤOVOU VODU
7949 / 7950 / 7951 / 7952
- Robustní konstrukce z jednoho kusu zajišťuje 100 % nepropustnost. 
- Předpřipravené otvory pro přívod vody, propojení s další nádrží nebo přepad.  
- Připraveno pro montáž vestavěného samočistícího filtru.

Typ 7945 - 3000 l. Typ 7950 - 4000 l.

Typ 7951 - 5000 l.

Typ 7952- 6800 l.

Záruka 10 let

Možnost dodání zásobníků až  
do objemu 25 000 l.
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a sběrných nádrží pod okapy. Varianta je to velmi jedno-
duchá. Prostě nádoby postavíte a upevníte pod okapy.
V případě uzavřených nádob s víkem máte větší jistotu, 
že se vám voda nebude tak rychle kazit, a navíc se ne-
znečistí jako u otevřených nádob od okolí, řasami a tře-
ba hmyzem. Na trhu jsou k mání nádoby s vypouštěcím 
kohoutkem ve spodní části. Dle potřeby natočíte vodu 
z kohoutku do konve, nebo na něj nasadíte zahradní 
hadici a hurá na zalévání.

Jak velkou nádrž vybírat?
Velikost nádrže se odvíjí od vašich požadavků na různé 
využití dešťovky, počtu osob v  domácnosti i  množství 
vláhy v regionu.

Vezměte v potaz
• jak často v daném regionu prší
• kolik dešťové vody spotřebujete
• jak velká je plocha střechy, z níž voda stéká
• i jaký máte materiál střešní krytiny

Ano, i  střešní krytina ovlivňuje spád i  množství body 
z  okapů. Plechová střecha může do nádrže splavovat 
i kousky rzi a nátěru. Ideální je beton nebo pálená ke-
ramická taška. Každopádně je nasnadě vybavit okapy 
mřížkami, nebo filtry s lapači listí a nečistot. 

Nádoby na dešťovku: jaké máte možnosti?
Zachytávat dešťovku můžete do staré vany, či dřevěné-
ho starého sudu, stejně jako do barelů, PVC sudů a ná-
drží, nebo do IBC kontejnerů. 

Jaký je mezi nimi rozdíl?
• jsou otevřené nebo zakryté
• mají nebo nemají odpustný ventil
• lépe či hůře se s nimi manipuluje 
• a mohou nebo nemusí být i supportem pro živoči-

chy na vaší zahradě

Nádoba s odpustným ventilem a zakrytím
Ideální zachytávací nádoba je taková, jež má odpust-
ný ventil a  zakrytí. Ventilem jednoduše vypustíte sta-
rou a třeba již zahnívající vodu i nečistoty. Zakrytí toto 
znečištění vody silně eliminuje. To ovšem platí jen v pří-
padě, že zachytáváte vodu z okapu. Jestliže však k zá-
chytu dešťovky na zahradě používáte volně umístěnou 
nádobu, je ideální ta otevřená. Musíte ovšem počítat se 
značným znečištěním – hmyzem, padajícími listy a ne-
čistotami.

Pomoc pro živočichy
Na druhou stranu takto volená otevřená nádoba může 
být oázou pro živočichy – posloužit jako pítko pro ptá-
ky a další obyvatele živočišné říše – k jejich svlažení se 
a ochlazení. V obdobích s nedostatkem vody to může 
být pro ně otázka přežití. 

Dešťovkový support pro obyvatele vaší zahrady ještě vy-
lepšíte, když zvážíte to, jak je vaše záchytná nádoba vyso-
ká, kluzká a nepřístupná – čili bez možnosti pro živočichů 
se k této vodě vůbec dostat. Pomoci si můžete vložením 
větve, mřížky nebo prkna do nádoby, případně instalací 
hrazdičky, či bidýlka u nádoby tak, aby se zvířata dostala 
do vody i ven z ní bez obtíží a neutopila se v ní. 

Využívejte vodu průběžně
Zachycenou dešťovku využívejte průběžně a nenechte 
ji dlouho stát. Jinak se v ní začnou množit mikroorgani-
smy a voda se zkazí. Ideální je nechat ji cirkulovat, tedy 
zalévat s ní a případně ji také využívat průběžně i jinak 
– na praní prádla a splachování toalety.
 
I proto je ideálem nádoba s odpustným ventilem, pro-
tože když se vám stane, že se voda v  nádobě zkazí, 
lehce ji vypustíte. Rovněž zakrytí nádoby víkem i  síto 
u výstupu vody z okapu procesu zkažení dešťové svody 
zabrání.

Zalévání ve velkém
Pokud máte v plánu využít dešťovou vodu k zalévání 
zahrady ve velkém, pak může být vaším ideálním po-
mocníkem mimo záchytnou nádobu také čerpadlo. Na 
pár záhonků totiž stačíte se sudem a konví, ale na větší 
zalévání si práci usnadníte pořízením čerpadla, které 
snadno připojíte k nádobě, a propojíte s hadicí, nebo 
(jste-li milovník technologií i na zahradě) se zavlažova-
cím systémem. 

Akumulátorové čerpadlo bude to pravé ořechové, a na 
trhu existuje celá řada čerpadel přímo vyrobených k od-
sávání dešťové vody. Jsou lehce propojitelná se všemi 
typy zavlažovacích systému a záchytných nádrží. Jejich 
akční rádius je až 20 i více metrů. V pohodě tak s jeho 
pomocí zalijete celou zahradu. A to není ještě vše – kro-
mě zalévání lze využít čerpadlo i k vyčištění zahradního 
nábytku a zařízení, nářadí, chodníčků i skalek.

Jak na údržbu záchytných nádob?
Všechny nádoby na dešťovku je nutné čas od času čistit. 
Pokud vodu budete využívat průběžně a nenecháte ji 
zkazit, postačí vám čistění praktikovat dvakrát ročně – 
kartáčem nebo wapkou. V případě zkažení zachycené 
vody je nutno nádobu vyčistit vždy. Také před dovole-
nou doporučujeme nádobu vypustit, abyste si nepřidě-
lali po návratu práci s čištěním záchytné nádoby.

A jak ještě lze využít dešťovku? Mimo zalévání zahra-
dy, praní prádla nebo splachování toalety lze dešťo-
vou vodu využít i  k  mytí auta, motocyklů, koloběžek 
a cyklistických kol, nebo při úklidu v domácnosti – třeba 
k mytí podlahy, oken, venkovních schodů, ale i na pod-
lahu terasy, či k vyčištění pergoly. 

Autor: Pavla Košík Jelínková
Foto: Shutterstock.com
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Nyní se blíží jaro a léto a to je období, kdy nás v domácnosti, v kuchyni, chalupě na terase, pod pergolou hlavně večer obtěžuje létající 
hmyz. V nabídce fi rmy FORMAT 1 spol. s r.o. jsou velmi účinné elektronické lapače hmyzu řady CAPTURE. V elektronickém lapači hmyzu 
jsou zářivky zbarvené do modra, která přitahují lákají hmyz. Uvnitř el. lapače jsou mřížky, které jsou připojeny na zdroj napětí. Jakmile se 
hmyz při svém letu za svitem zářivky dostane do prostoru k mřížce je okamžitě usmrcen vzniklým výbojem a spadne do misky k tomu účelu 
určené. Ta se po určité době jednoduše vyjme a vysype. Celý proces je tedy naprosto hygienický – velikost napětí je velice významná, protože 
souvisí s dlouhodobou účinností lapače. Některé el. lapače mají nižší napětí na mřížce a tím je jejich účinnost slabší a po čase znemožňuje 
lapání a usmrcení hmyzu. Ideální je umístit el. lapač do tmavé části místnosti – potom je účinný nejen v noci ale i ve dne. Z důvodu zajištění 
nepřístupnosti (zvláště ze strany dětí) se přístroj nejčastěji umísťuje do kouta pod stropem.

Rádi bychom Vám představili fi rmu FORMAT 1 spol. s r.o. z Křenovic u Slavkova u Brna. Firma byla založena ing. Eduardem 
Grecem a jeho paní v prosinci roku 1991. Vznikla z nadšení možnosti podnikat a tvořit něco nového. Ing. Eduard Grec byl vášni-

vým vývojovým pracovníkem a vždy od začátku podnikání upřednostňoval vývoj vlastní řady výrobků. 

FORMAT 1 spol. s r.o. – praktické elektronické pomůcky pro každého

Firma se zaměřila ve svých začátcích na výrobu plašičů hlodavců řady OdH1, které ing. Grec vyvinul a vyrobil už dříve do vlastní zahrady na 
vyhánění krtků, hryzců, hrabošů řady OdK-H2 ze záhonů, zahrady, skleníků, trávníků.
• Často se nám stane, že se nám v podkroví domu, chaty, chalupy mezi stropem nebo krytinou střechy usídlí kuna a její výkaly stékají 

po stěně. Je to velice nepříjemné, protože to ničí stěny, výkaly hodně smrdí a je nutné to rychle řešit na tento problém doporučujeme 
výrobky fi rmy FORMAT 1 spol. s r.o. řady OdH1. Umístěním těchto přístrojů vyženeme kunu z prostoru a zabráníme, aby se nevracela 
zpět do prostoru.

• Krtek není tak škodlivý, i když nám nesprávně zryje zahradu. Hledá tak drobné živočichy. Samotné 
rostliny a jejich kořeny ho nikterak nelákají. Nebezpečný je hryzec, ten je býložravec, trvale vyhle-
dává a likviduje kořeny, cibule, hlízy a jiné podzemní části rostlin. Není žádná zaručená metoda, 
jak ho vyhubit. 

• Vyzkoušeným  produktem je elektronický plašič – odpuzovač myší, krtků a hryzců, ale i kun 
a potkanů, který vyrábí fi rma 
FORMAT 1 spol. s r.o. z Křenovic. 
Baterie v přístrojích vydrží cca 6 
měsíců.

Výhodou fi rmy FORMAT 1 spol. s r.o.
je, že pokud by se Vám přístroje polá-
maly fi rma je opravuje! 
Není třeba je vyhodit a koupit nové, 
tak šetříme životní prostředí.

Více na
www.format1.cz.
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Komfortní, inteligentní 

a hygienická baterie

Tlakově odolná dřezová baterie KEO Touch Koromo z kvalit-
ního chromu a v moderním designu bude díky své unikátní 
technologii nepostradatelnou součástí každé kuchyně. Inova-
tivní systém dovoluje aktivovat proud vody pouhým dotekem, 
a to i v případě nasazených 
rukavic, či jakýmkoli kovo-
vým předmětem. Při prvním 
doteku se zapne, při druhém 
vypne. Baterie s otočným 
ramínkem a vytahovací spr-
chou navíc disponuje bez-
pečnostní funkcí s automa-
tickým zastavením vody po 
60 sekundách. Průměr kartuše 
35 mm. Záruka 5 let.

www.hornbach.cz Cena: 5500 Kč

Nejlepší z nejlepších: kuchyňská baterie GROHE Zedra přesvědčuje odborníky 
a spotřebitele a získává cenu Kitchen Innovation Award 2021

Moderní kuchyňská baterie musí nejen dobře vypadat, ale také 
být funkční a pohodlná – musí to být zkrátka opravdový kuchyň-
ský pomocník. Řada GROHE Zedra, která je k dispozici  

v chromovém provedení nebo nerezové SuperSteel, splňuje tyto 
požadavky díky svým univerzálním funkcím. Vytahovací sprcho-
vá hlavice vám dodá flexibilitu a je ideální pro přípravu pokrmů 
i čištění dřezu. Zcela jedinečným benefitem je sprcha se třemi reži-
my proudu. Pokud potřebujete velmi intenzivní proud pro čištění 
odolných nečistot a mastných skvrn, zvolte režim Blade Spray, 
zatímco tradiční sprchový proud Q6 ideální pro oplachování 
zeleniny. Laminární proud pak poskytuje rovnoměrný, souvislý 
proud vody, při kterém nehrozí stříkání vody kolem umyvadla. 
Díky magnetickému dokování se sprcha po dokončení práce za-
sune zpět do své polohy – hladce a snadno. To platí i pro instalaci 
baterie: Díky montážnímu systému GROHE FastFixation Plus je 
instalace bezproblémová. Díky baterii GROHE Zedra tak bude 
modernizace kuchyně hračkou.

Schránka na klíče Key Safe
Nenechávejte klíč pod rohožkou!

Místo toho náhradní klíč zamkněte do nenápadné bezpeč-
nostní schránky s uzamykáním na kód. Kód k odemčení pak 
můžete opraváři nebo nečekané návštěvě poslat třeba SMS 
zprávou.

www.klicovecentrum.cz

Řetězový zámek

Řetězový moto zámek 
z kalené oceli pro za-
bezpečení motocyklů, 
skútrů, čtyřkolek či 
kol. Zámek je dosta-
tečně dlouhý (2m), 
takže ho lze využít 
pro zabezpečení větší-
ho počtu motocyklů. 
Díky černému textil-
nímu návleku nehrozí 
poškrábání motocyklu 
ani uzamčených před-
mětů, např. helmy.

www.tokoz.cz

X-Safety Box III

Kotevní systém s řetě-
zem pro zabezpečení 
volně stojících motocy-
klů v garážích. Díky své 
vysoké odolnosti a 3. 
bezpečnostní třídě je 
vhodný i pro zabezpe-
čení malých stavebních 
strojů, sekaček a za-
hradní techniky. X-Safety 
Box III je kompatibilní 
s půlvložkou v euro pro-
filu a lze ho tak zapojit 
do Systému Generálního 
a Hlavního Klíče.

www.tokoz.cz



V industriálním stylu
Toužíte po originálním interiéru vašeho  
domova a potrpíte si na nadčasovou eleganci 
spojenou s moderním minimalismem? Pak 
je přesně tím, co hledáte, novinka od společ-
nosti Hörmann - loftové ocelové interiérové 
dveře, které upoutají nejen kvalitou, ale také 
harmonickým sladěním oceli a skla. 

Decentní ocelový profil vytváří působivý  
moderní design a zároveň dodává dveřím 
nádech lehkosti, kterou ještě podtrhují skle-
něné plochy. Celkový vzhled je koncipován 
tak, že loftové dveře nenápadně propojí ně-
kolik místností a zároveň vpouštějí do pro-
storu spoustu světla.

Více informací na www.hormann.cz nebo 
v podnikové vzorkovně ve Středoklukách 
u Prahy.

www.kemax.cz

BEZRÁMOVÝ ZASKLÍVACÍ SYSTÉM: 
OPTIMI • ALUVISTA • ALUFLEXI

RÁMOVÝM SYSTÉMEM : 
• ALUPLUS • ALUCOMBI •

HLINÍKOVÉ ZÁBRADLÍ

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ, TERAS A ALTÁNŮ...ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ, TERAS A ALTÁNŮ...

VÝMĚNA BALKONOVÉHO ZÁBRADLÍVÝMĚNA BALKONOVÉHO ZÁBRADLÍ

CABAL Moravia s.r.o.
Vlárská 22, Brno-Slatina

email: info@cabal.cz
tel.: +420 548 127 513, +420 734 377 484



OBJEDNÁVKOVÝ KUPÓN

JMÉNO A P ŘÍJMENÍ: ......................................................................................................................................................................................

ULICE: ............................................................................................................................................................................................................

MĚSTO A PSČ: ...............................................................................................................................................................................................
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VZDĚLÁNÍ: ........................................................................................... VĚK: .................................................................................................

ZPŮSOB PLATBY:  složenkou typu A (k vyzvednutí na každé poště)

  bankovním převodem (na číslo účtu 2493861309/0800)

Objednávku a případně vyplněnou složenku zašlete na adresu: IN publishing group s.r.o., Boleslavská 139, 250 01 Stará Boleslav,

platbu proveďte na účet: 2493861309/0800. Časopis je možné si objednat i elektronickou cestou na www.moje-bydleni.com

V případě dotazů pište na e-mail: info@inpg.cz

PŘEDPLATNÉ
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STĚHUJEME SE NA TERASU

DOBROU CHUŤ
KE GRILOVÁNÍ 
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Ano, objednávám roční předplatné titulu Moje bydlení za 299 Kč.

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

po distribučních místech, nebo si ho zajistit prostřednictvím předplatného

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

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

zaplatíte víc než o polovinu méně.

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

PROČ SE ROZHODNOUT PRO PŘEDPLATNÉ?

bydlení

Z PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ

BALKON PLNÝ VEGETACE ABY BYL ÚKLID 
POTĚŠENÍM



plynové grily Carbon

Plynovými grily řady Carbon  
jsme nastavili novou laťku  
a přesvědčili dokonce i ty  

nejnáročnější profesionály. 

Více grilů nalezneš  
na hornbach.cz/tenneker.

TEPLOMĚR V POKLOPU
Přesná kontrola stavu propečení 

LITINOVÝ  GRILOVACÍ ROŠT  
Spokojenost pro   
všechny hosty

POJÍZDNÝ
Na dvou kolečkách,  
které neumožňují otáčení

ELEKTRONICKÝ  
ZAPALOVAČ
Zapínání  
stisknutím  
tlačítka 

Produktové video 
ke zhlédnutí zde:
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NEREZOVÉ BAZÉNY, AQUAPARKY
A TITANOVÉ BAZÉNY

V Ý R O B A  ·  M O N TÁ Ž  ·  S E R V I S  ·  P O R A D E N S T V Í
GENERÁLNÍ DODAVATEL BAZÉNOVÝCH KOMPLEXŮ,
WELLNESS SPA PRO HOTELY A PRIVÁTY

DRŽITEL CERTIFIKÁTŮ: ISO 9001 · ISO 14 001 OHSAS 18001 · ČSN ISO 3834-2 · ČSN EN 1090-2

WWW.BERNDORF-BAZENY.CZ
Bystřice 1312, 739 95 Bystřice

info@berndorf-bazeny.cz

Tel: +420 800 023 073


