Září 2017

bydlení
www.moje-bydleni.com

PODZIMNÍ RESTART

INTERIÉRU

Z ČEHO SI POSTAVÍME DŮM?

Editorial
Milé čtenářky, milí čtenáři,
prázdniny jsou za námi a po letní
pauze jsme tu s naším dalším
číslem. Přestože je venku ještě
krásně teplo, podzim už si brousí
zuby a budeme-li mít štěstí, dopřeje
nám maximálně porci babího léta.
Letošní léto bylo všelijaké. Chladné dny střídaly tropy a člověk si
vlastně nemohl nic moc naplánovat.
Do toho občas přišla průtrž mračen,
v některých oblastech doplněná
o dříve téměř neznámé tornádo
a pak plány na renovaci vzaly vůbec
za své, či, v horším, byly nahrazeny
plány záchrannými, které zahrnovaly akce typu – nová krytina na
zpustošenou střechu, zasklení oken,
či přenesení bazénu případně fóliovníku od sousedů a snaha o jejich
znovuuvedení do provozu. Takže
jsme mnohdy nestihli to, co bychom
měli, tudíž se do toho musíme pustit
teď na podzim… A co všechno
můžeme do zimy stihnout?
Určitě nezapomeňte na rekonstrukce, samozřejmě jen na ty z nich, pro

které je teď stále ještě vhodná doba
a na zabezpečení, pro které je doba
vhodná vždycky. A pokud se vám
nechce do zásadních stavebních
úprav?
Potom právě vám je určený článek
o tom, jak zařídit novou kuchyň.
S vámi se projdeme celým interiéINZERCE
rem, abychom si řekli něco o rozmístění nábytku, barvách i dekoracích. Popovídáme si o trendech
v zařizování ložnic, nebo i o tom
jaké vybrat dveře a kliky… Nebude chybět ani článek týkající se
zahrady, kterou musíme před zimou
zabezpečit.
Tak jako v každém čísle se budeme
snažit ukázat vám i nějaké novinky,
které firmy připravují na letošní léto
a které pro vás jistě budou inspirací
při zařizování interiéru, či exteriéru.
Možná budete překvapeni, z čeho si
lze vybírat a jaké designové vychytávky jsou k dispozici.
Tak hezké počtení
Iva Nováková, šéfredaktorka
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INZERCE

Co všechno by mělo být součástí současného moderního interiéru? Toť otázka, protože kdybychom si měli pořídit vše, co se nám marketinoví specialisté snaží vtlouci do
hlavy, musel by náš interiér být spíše než moderní nafukovací.
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Kdybychom hledali slovo, které by mělo vystihnout současný moderní interiér, byla by to zřejmě jednoduchost.
Jednoduchý interiér ovšem není synonymem pro interiér nudný. Čisté linie, neutrální barvy a geometrické
tvary vůbec nemusí být nudné. Naopak. Každý domov
může být hřejivý, přívětivý a kompletně stylový. Jak
toho ale dosáhnout? Bohužel to není jen o tom vstoupit do obchodu a vybrat nábytek s čistými liniemi. Bude
to chtít něco víc. Naštěstí existuje několik základních
zásad, které, pokud se jich budete držet, vám alespoň
ukáží cestu. Pokud se jich navíc budete i držet, věřte, že
se budete moci pochlubit domovem jako od interiérového designéra.

Zásada č. 1.
Jednoduchostí proti stresu
Už jsme to naznačili v úvodu. Současný moderní design
vystihuje pojem jednoduchost, tak se ho držte, respektive
se jej pokuste implementovat i do svého interiéru. Nemáme ale na mysli čtyři stěny a mezi nimi dvě křesla na sezení. Každopádně ale interiér zbavte nepořádku a všech
zbytečností. Studie ukazují, že nepořádek vede ke stresu
a jednoduchý dekor ho naopak pomáhá zmírnit.

Zásada č. 2
Funkčnost
Druhou zásadou současného interiérového dekoru je
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jeho funkčnost. Nejenže by vaše pokoje měly být jednoduché, s čistými liniemi a mimimem doplňků, ale
měly by být především funkční. A pod tímto pojmem si
v každé místnosti představíme něco jiného. Každý pokoj
by každopádně měla být snadno přístupný a prakticky
využívaný. Moderní kuchyň by například měla disponovat dostatkem pracovního prostoru se snadným přístupem ke všem spotřebičům.

Zásada č. 3
Technologie
Technologie je třetí zásadou pro moderní dekor ve
vašem domově. Do tohoto pojmu ovšem nepatří jen
elektronika, která by každopádně měla mít aerodynamický tvar, tedy ploché televizory s vestavěnými
dvd přehrávači, malé ploché televize v kuchyni atd.
To ale zdaleka není všechno. V současné době se často
setkáváme s pojmem inteligentní domácnost, ve které máme kontrolu nad všemi spotřebiči, regulací teploty a zabezpečením. A většina těchto spotřebičů má
přístup k internetu. Domácí automatizace pak všechna zařízení propojuje v jeden systém, který snadno
ovládáme chytrým telefonem nebo počítačem. Ano,
tato svého času pohádka budoucností, už je přítomností. Může to jít tak daleko, že když zapnete televizi,
automaticky se vám stáhnou žaluzie a zapnou tlumená
světla. No, není to dokonalé?

INZERCE
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Zásada č. 4
Otevřené prostory
Současný moderní dekor si přímo říká o velký otevřený prostor. Ten zřejmě nebude možný ve všech domech

s oddělenými místnostmi. I pro tyto domovy ale nabízíme řešení. Klíčem jsou správně zvolené barvy, textilie a nábytek. Na stínění oken místo závěsů a záclon
použijte již zmíněné žaluzie světlé barvy, které místnost
hned opticky zvětší.

Zásada č. 5
Nálada
Poslední zásadou pro vytvoření moderního dekoru je
jeho nálada. Je až zarážející, co s prostorem, kterému
vládnou neutrální barvy, naopak udělá barva, která
do té základní škály na první pohled nepatří, vybočuje z ní. Na neutrální barevné paletě může mít až
alarmující efekt. Neváhejte proto a prozkoumejte své
možnosti s barvami a učiňte prostor, který obýváte,
prostorem, do kterého se zamilujete.

A pokud svým pokojovým rostlinkám dopřejete luxusu
v podobě nějakého pěkného designového květináče,
zabijete dvě mouchy jednou ranou. Parádu vám nadělá
jak rostlinka, tak květináč. Vybírat můžete z květináčů
dekorativních, keramických, nerezových či samozavlažovacích. A když už jsme u těch květin – interiér oživí
i živé květiny ve váze, která dokáže být solitérem nebo
do interiéru zapadat.
Víme, že je tu léto, ale jak se říká: „štěstí přeje připraveným“, tak na zimu je na místě připravovat se už v létě.
Co si tedy třeba pořídit krb? Nemusíte hned bourat
obývák, současné lihové krby si můžete i postavit na
stůl. Věřte, že i ten nejmenší dokáže večer navodit příjemnou atmosféru. Krásným doplňkem do obývacího
pokoje bývají i mísy a svícny. Večery při svíčkách přecijen patří k těm romantičtějším. Čím to asi je, že světlo
od svíčky ani rto nejluxusnější svítidlo nenahradí?
Doplňky do předsíně
Co nesmí chybět v žádné předsíni? Jednoznačně
zrcadlo. Mosazné, s dřevěným rámem, s ocelovým
rámem, zrcadlo závěsné nebo samostojící, nabídka trhu
je opravdu veliká. Dále do předsíně určitě patří věšák,
botník (pokud nemáte zvláštní šatnu), ale třeba i stojan
na deštník.
Doplňky do koupelny a na toaletu
Vedle základních věcí jako jsou držáky na toaletní papír
a jiné toaletní potřeby nám koupelnu může zdobit pěkný designový koš na prádlo. Ten opět může být z různých materiálů: nerezový, proutěný či látkový. A ve stejném stylu můžete zvolit třeba takový dávkovač mýdla
a držák na ručníky.

Moderní doplňky do vašeho interiéru
I když jsme výše psali, že byste svůj domov měli zbavit zbytečností, bez některých doplňků se neobejdete.
Jaké to ale jsou? Obecně to jsou věcičky, které interiér
učiní osobitějším a bude na nich znát váš rukopis.
Doplňky do obývacího pokoje
Do této kategorie doplňků jednoznačně patří fotografie uchovávající naše vzpomínky. Pokud jsou navíc
zarámovány v pěkném fotorámečku, hned máte na
světě velmi osobitý doplňek. Na jeho velikosti přitom
zas tak nezáleží, i malé fotografie v malých rámečcích
mohou vypadat impozantně, ať již jsou postaveny na
stolku nebo visí na zdi.
Dalším doplňkem, který každý interiér oživí, jsou pokojové rostliny. Nejenže dobře vypadají, ale jsou i prospěšné tím, že odčerpávají škodlivé látky z ovzduší.
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Doplňky do každé místnosti
Snad v každé místnosti najdete hodiny. Styly jsou
samozřejmě nepřeberné od těch nástěnných, stojacích
nebo třeba přesýpacích. K tomu různých tvarů, barev
i materiálů.

Jak se efektivně zbavit špíny z bot již před
vstupem do objektu, aby neničila interiér budovy?
Řešením jsou vícezónové rohože vhodné pro vstupy do administrativních budov,
nákupních center, restaurací a hotelů.
Vysoce účinné rohože zachytí až 90% nečistot a vlhkosti, které by jinak byly vnášeny do objektu, ničily koberce a znečisťovaly podlahovou krytinu.
Pořízením kvalitních rohoží uspoříte až 65 % nákladů na údržbu, výrazně snížíte opotřebení podlahových krytin a tím prodloužíte jejich životnost. Rohože
se snadno udržují i čistí a podlahy si déle zachovají svůj svěží a reprezentativní
vzhled.

WWW.GAPA.CZ
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Když dřevo,
tak české…

Chystáte se renovovat, nebo stavět? Pokud vám jde o skutečnou kvalitu, zkuste firmu
s českou tradicí a českou výrobou.
JK plus je rodinná truhlářská firma z Jílového u Prahy. Působí jak na českém trhu, tak
i v zahraničí. Již od roku 1993 se zabývá výrobou rozmanitých schodišť, zábradlí, obkladů a dalších produktů ze dřeva. Spokojenost zákazníků, kterými jsou nejen domácnosti, ale také firmy a státní instituce, je zásluhou především šikovných truhlářů, kteří
jsou v rodinné firmě zaměstnaní.
Chcete kvalitu, osobní přístup i rozumnou cenu?
Zkuste JK plus.

www.jkplus.cz

Bezpečí na prvním místě
A dostáváme se k tomu nejdůležitějšímu. K bezpečnosti. Náš domov musíme totiž zabezpečit, tedy pořídit mu
kvalitní vchodové dveře a kvalitní bezpečnostní kování.

vnitřní a exteriérové, tedy kliky vchodové. Interiérové
jsou určeny pro interiér domu či bytu. Ty můžete mít
různých barev, druhů i materiálů. Tyto kliky se nepouží-

Dveře
Ke každému interiéru samozřejmě patří dveře. Co se
materiálů týče, výběr je opravdu široký. Dveře můžeme
mít:
Laminátové
Tyto dveře jsou mechanicky velmi odolné, stálobarevné, snadno se udržují a dají se pořídit za velmi příznivou cenu.
Foliované
Také se jim říká kašírované, protože jejich povrch tvoří
kašírovací folie, což je povrchový materiál s dřevěnými
dekory.
Dveře s 3D folií
3D fólie je vysoce kvalitní dekorativní vrstva, která napodobuje přirozenou strukturu přírodních materiálů.
Lakované dveře
Nejoblíbenější a nejpoužívanější je jejich bílá varianta.
Takové dveře jsou velmi elegantní a hodí se téměř do
každého interiéru.
Profilované dveře
Dveře s PVC povrchem, který dokonale kopíruje profilování dveřního křídla. Klasické modely zútulní každý
interiér.
Masivní dřevěné dveře
Elegantní klasika ze smrkového či borového dřeva.
Svou kresbou je každé dřevo a tím pádem i dřevěné
dveře výjimečné.
Dýhované dveře
Výhodou dýhy je mnoho variant tuzemských i exotických dřevin od jemných světlých až po výrazné tmavé
dekory.
Celoskleněné dveře
Jsou vyrobeny z kaleného (tvrzeného) skla a ozdobeny
pískovanými či gravírovanými dekory popřípadě digitálním potiskem. Skleněné dveře jednoznačně prosvětlují interiér.
Co se typů dveří týče, ty můžeme mít otočné nebo
posuvné. Zatímco otočné jsou klasikou, ty posuvné se
hodí do interiéru, ve kterém se zápasí s místem. Posuvné dveře jej totiž šetří. Posouvají se buď podél stěny,
nebo se zasouvají do stavebního pouzdra. Oblíbeným
doplněním moderních interiérů bývají posuvné dveře
v bezfalcovém provedení. Zavřené jsou ve stejné rovině s obložkovou zárubní. Dále na trhu existují dveře
kyvné (nebo-li lítačky), které se otevírají na obě strany.
Skládací dveře jsou pak podobné těm posuvným, jen se
neposouvají, ale skládají do stavebního otvoru.

vají do venkovních prostor, kde by mohlo dojít k jejich
opotřebení vlivem počasí. Interiérové kliky se dále dělí
na rozetové a štítové.
Dlouhou historii má kování štítové, což je kování uméstěné na štítu s klikou i zámkem. Pokud zvolíte štítové
kování, musíte vědět, jakou potřebujete rozteč, což je
vzdálenost osy kliky od osy klíče. Na jiném principu funguje rozetové kování, které je rozděleno na dvě části
– na kliku a zámek. U tohoto kování nemusíte řešit
velikost rozteče, protože je lze namontovat na každé
dveře.
Vchodové kování je pro svůj účel mohutnější a s patřičnými povrchovými úpravami vhodnými pro použití v exteriéru. Vchodové kování již bývá vybaveno základními
bezpečnostními mechanismu. Doporučuje se rovněž
použití vhodné bezpečnostní kliky s vyšším stupněm
bezpečnosti.
Zadlabací a dveřní zámky jsou pak nejběžnějším sortimentem, který se používá pro zamykání dveří. Součástí
vstupních i bezpečnostních dveří jsou pak cylindrické
vložky, které se rozdělují do dvou skupin: stavební (bez
bezpečnostního certifikátu) používané pro nechráněné prostory. Důležité jsou pak bezpečnostní cylindrické
vložky, které jsou zařazeny do 3. Nebo 4. bezpečnostní třídy. Pořídit si ale můžete i bezpečnostní přídavný
zámek, který slouží k ochraně vašeho bytu. Přídavný
zámek je vhodným, doplňkem k bezpečnostnímu kování.

Druhy kování
Interiérové a vchodové
Dveřní kování rozdělujeme na kliky interiérové tedy
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Text: Jana Abelson Tržilová,
foto: Shutterstock.com

Komerční prezentace

Jak vybrat inteligenci
do své domácnosti
Kdo by nechtěl bydlet pohodlně a bez starostí? Proto vznikly technologie jako žárovka,
kotel, bojler, rekuperace, alarm, motorizovaná vrata či rolety atp. Nyní je logicky na řadě
jejich inteligentní řízení. Jak se ale vyznat v množství produktů s nálepkou smart home?

Abychom si na takovou otázku mohli odpovědět, je nejprve třeba si ujasnit, co od chytré domácnosti očekáváme.
Z našich průzkumů vyplynulo, že s pojmem smart home si
většina lidí jako 1. vybaví cokoli, co lze ovládat z aplikace.
Začněme tedy zde.
Možnost ovládat domácí zařízení z mobilu může mít své
nesporné přínosy. Avšak jen do doby, kdy by každé zařízení mělo mít svou aplikaci. Světla, alarm, topení, chlazení,
žaluzie, hudba, intercom, bazén…
Vše tedy musí být pěkně pohromadě. Aplikace musí fungovat jak na telefonu, tak tabletu či klasickém počítači.
Samozřejmostí by mělo být webové rozhraní jako univerzální přístup nezávisle na platformě. A hlavně se musíme
obejít i bez ní.
Aplikace se hodí skvěle na řadu věcí, ale rozhodně ne na
vše. Oceníte ji pro přehled o dění, nastavování teplot pro
různé pokoje, zapnutí sauny cestou domů atp. Není ale
zdaleka největší výhodou chytrého bydlení.
Jednoduché ovládání
Čím víc funkcí chceme, tím důležitější bude jejich ovládání. Jednoduché neznamená vše z telefonu. Klasické
tlačítko nic nenahradí. Ale mít jich v pokoji třeba 10, z toho
nějaké stmívače a ovladače barev, ovladač audia a ještě
termostat, to rozhodně není snadné ani chytré.
Jen nastavováním světel a stínění bychom v hloupé
domácnosti strávili denně několik minut. V té chytré nám
postačí 1 ovládací prvek, kterým řekneme systému, co má
udělat: vytáhne či zatáhne všechny žaluzie, nastaví světelnou scénu či vypne vše v místnosti – a to stejně snadno,
jako když jsme měli 1 světlo v místnosti a nic víc. Zvládnout
to musí i babička nebo malé děti. Skvělým příkladem je
tzv. Tlačítkový standard od Loxone.
Zásadní výhodou chytrého bydlení je ale automatizace.
Představte si, že byste museli u pračky či myčky stát a celou dobu ji ovládat. Dnešní domácnosti se samy postarají o veškerou rutinu, kterou nechceme dělat. Dále o věci,
které ani nemůžeme řešit, třeba když nejsme doma.
Systém pro inteligentní bydlení by měl propojit vše

od audia, přes světla, stínění, topení po zabezpečení.
Nesmí se stát, že například termostat bude topit, když otevřete okno. Funkčnost zároveň nesmí být závislá na internetu.
Rovnou tedy můžeme vyloučit z výběru jednoúčelová
tzv. IoT zařízení. Většina z nich je závislá na internetu
a potřebuje vlastní aplikaci. Tento problém chtějí vyřešit
tzv. centrální HUBy. Slibují jednu aplikaci, možnost nastavit podmíněné akce různých zařízení a možnost propojit
produkty různých výrobců.
V praxi je ale vzájemná kompatibilita problémová.
Snaha o univerzálnost často znamená kompromisy.
Vzhledem k charakteru spotřebního zboží je životní cyklus
výrobků velmi krátký. Nemalým problémem je i spolehlivost. Možnost vytvořit si vlastní podmínky je lákavá, ale
vytvořit spolehlivou logiku není ani pro tým programátorů
tak snadné, jak se může zdát. Lze se tím oodsoudit i k nekonečnému ladění nastavení.
Bydlení bez kompromisů
Aby byla chytrá domácnost skutečně seriózní a plnila svůj
účel, je třeba k ní přistupovat podobně jako třeba k pojistkám, rozvodům plynu nebo vody. Zbývá nám tedy profesionální komplexní řešení, které instalují odborníci. Jediné
splňuje vše zmíněné a navíc se máme vždy na koho obrátit.
Snažte se nejdříve získat co nejvíce informací. Ptejte se
především na funkce. Chtějte vysvětlit a ideálně i ukázat,
jak vám pomohou. Cenové balíčky jsou tu z principu nesmysl. Každá domácnost je jiná a my máme různé potřeby.
Ty je třeba nejdříve pochopit a až následně vymyslet řešení
na míru. Začněte ideálně ještě před projektem elektroinstalace. V Loxone za tím účelem pořádáme prohlídky vzorové domácnosti a konzultace zdarma.
Informační brožura zdarma domů!
Chcete vědět víc? Objednejte si bezplatného tištěného
průvodce chytrým bydlením přímo do své schránky. Získáte inspiraci a cenné rady, jak naplánovat své bydlení snů,
ať už jde o novostavbu nebo rekonstrukci.
Objednejte na loxone.cz/mb-brozura

ZAŘIZUJEME KUCHYŇ
Centrum domácnosti se po letech, kdy bylo vše jinak, vrátilo zase do místnosti,
kde to voní čerstvě uvařenými pokrmy, kořením, bylinkami a chlebem. Zkrátka do
kuchyně. Ta už není uzavřenou malou místností, kde maminka něco kuchtí, ale
otevřeným prostorem, který přechází do obýváku.
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INZERCE
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Nejde přitom o sterilní místnost z luxusních obrázků,
ale o prostor, kde to žije, kde se rodina schází u stolu, v troubě se opravdu peče - jednou bábovka, podruhé maso, na sporáku se vaří. Taková kuchyň musí být
hlavně praktická, prostorově dobře vyřešená a všechno
v ní by mělo jít dobře udržovat, aby zde bylo stále čisto
a vyvětráno.
Pomalu, ale jistě se zbavujeme unifikovaných kuchyňských linek 180 cm dlouhých včetně sporáku. Nabídka
kuchyňských studií je dnes tak nepřeberná, že každou
kuchyň lze zařídit tak, aby v ní byl dostatek místa právě
pro potřeby daného uživatele, jeho nádobí i spotřebičů, aby zde bylo útulno, i když máme kuchyňku velikosti dlaně. Vše se dá udělat na míru, protože variabilita rozměrů skříněk je dokonce i v sektorovém vydání
nesmírně široká. Kuchyň dokonale padnoucí mezi vaše
stěny, které nebývají vždy úplně rovné, dostanete z některého kuchyňského studia. Při montáži počítají s tím,
že vám kuchyň přivezou rozloženou a teprve na místě
dorovnávají skříňky i pracovní desku, přiříznou tu centimetr, tam pár milimetrů ohoblují, pak teprve vše sestaví a dorovnají začišťovacími lištami. Pokud jste šikovný
domácí kutil a máte dobrou pilku, zvládnete takové
kousky i se sektorovými skříňkami, nebudete se ovšem
nejspíš pouštět například do zmenšování šířky skříňky
ze 40 na 37 cm, prostě se smíříte s tím, že vám někde
zůstane hluchý roh.

Samovýrobou se mnoho neušetří
Pak jsou tu ještě skutečně nezdolní kutilové, kteří chtějí
ušetřit co nejvíce peněz a nakoupí si materiál na korpusy i dvířka a celou kuchyň staví sami. Pokud nemáte
k dispozici truhlářskou dílnu, raději to ale nezkoušejte,
výsledek nebude valný. Šetření je pak také jen hypotetické – pokud chcete mít linku opatřenou kvalitním
kováním – brzdicími panty, měkkými pojezdy s brzdou
u zásuvek, pěknými a dobře držícími úchyty, podložkami na police - a vnitřním vybavením v podobě ergonomicky praktického členění zásuvek, drátěných košů
a různých vychytávek, například závěsu na odpadkový koš, drátěného závěsu na vinné sklenice pod horní
skříňky atd. atd., zjistíte, že právě tyto zdánlivé maličkosti jsou na lince to nejdražší, za co chtě nechtě zaplatíte, i když si to smontujete sami.
Většina firem, které dělají kuchyně na míru, má přitom
montáž započítanou již v ceně objednávky a profesionálové, zvyklí montovat kuchyně denně v nejrůznějších podmínkách, si s tím opravdu poradí rychleji
a kvalitněji, než když to budete chtít zvládnout
svépomocí.

Důležitý je kvalitní návrh
Vraťme se ale na úplný začátek, do okamžiku, kdy
se rozhodneme pro nové zařízení kuchyně. Nejprve
samozřejmě bere do ruky metr, a to i v případě, že si
chceme objednat kuchyň včetně návrhu od bytového
architekta. Ten totiž neví, jak často a co vaříte, jestli
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denně připravujete čerstvé ovocné a zeleninové šťávy,
jaké používáte nádobí a kolik ho máte nebo hodláte
mít. Dokonce by mohl zapomenout i zvážit, jestli ten,
kdo nejčastěji v kuchyni vaří, je pravák nebo levák.
Takže základní úvahu, jak chcete mít kuchyň zařízenou a vybavenou, byste si měli rozhodně udělat sami.
Pak můžete s architektem všechno doladit, nebo se
prostě vypravit na obhlídku kuchyní sektorových i na míru
dělaných, k tomu si definovat spotřebiče, bez kterých se
nehodláte obejít a zvážit jejich co nejpraktičtější umístění v kuchyni. Vyberete si styl a materiál, ze kterého
kuchyň bude a celý návrh si namalujete nebo zpracujete v některém šikovném počítačovém prográmku, kterých je k použití dost i pro amatérské návrháře. A pak
to všechno odložíte.

Bouráme a zase bouráme...
Než totiž dojde na kuchyňské skříňky a spotřebiče, je
třeba místnost řádně připravit. Součástí návrhu musí
být také přívod vody a odpady. Pokud budete mít
v kuchyni kromě dřezu také myčku na nádobí a třeba
i pračku, musíte počítat s několika uzavíracími kohouty na přívodu vody na místech, kde k nim budete mít
pohodlný přístup a odpadní hadice umístěné tak, abyste vše svedli do jednoho místa a neriskovali, že hadice
budou někde přehnuté nebo se za spotřebič k jejich napojení nebude moci pohodlně dostat. Rozvod elektřiny
v kuchyni je třeba promyslet velmi pečlivě a také ho
dobře nadimenzovat. Pokud máte elektrickou varnou
desku, musí mít samostatně jištěný obvod, stejně tak
automatická pračka. Další obvod pak budete potřebovat na světla a další na zásuvky. Zatímco lednička má
spotřebu velmi malou, pamatujte, že většina ostatních
kuchyňských spotřebičů má naopak vysoký okamžitý
příkon. Pokud tedy zapojíte na jeden obvod elektrickou
troubu, pračku, myčku na nádobí, ještě s jedním desetiampérovým jističem vystačíte, jakmile ale na stejném
obvodu budete mít zásuvky, na které připojíte varnou
konvici, toastovač, elektrický nůž nebo mixér, už příkon
a jištění nebudou stačit. Vše je tedy potřeba opravdu
dobře promyslet a elektrikářům, kteří vám budou nové
rozvody dělat, přesně pojmenovat, jaké spotřebiče
budou v kuchyni používány.
Součástí této práce je samozřejmě i osvětlení. V kuchyni nemusíte mít silné centrální světlo, zato potřebujete
pořádně vidět na práci. Dnes se často používá osvětlení bodovými žárovkami zabudovanými do sádrokartonového obložení stropu. Ten se tak vyrovná, zbavíte
se prasklinek, které se na něm objevovaly a rozmístění
bodovek si uděláte tak, aby celá plocha kuchyně byla
nesvícena rovnoměrně a příjemně. K tomu si určitě přidejte osvětlení pracovní desky – zářivek, které se umístí pod horní skříňku linky nebo na stěnu, je k dispozici
velký výběr. Každá tato zářivka by měla mít samostatný vypínač, abyste si mohli posvítit právě tam, kde to
zrovna potřebujete. Také bodovky, pokud je kuchyň
velká a máte jich tedy hodně, je praktické mít rozděle-
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né na dva okruhy a používat dvojitý vypínač, kterým si
buď rozsvítíte jen část žárovek nebo všechny. Ve velké
kuchyni budete mít jídelní stůl, v menší třeba barový
pultík, u kterého bude snídat i večeřet. Jídelní plocha
by měla být nasvícena samostatně. Právě nad ni můžete
umístit pěkné osvětlovací těleso, které bude vycházet
u designu kuchyně a podtrhne ho.

Vyrovnáváme a obkládáme...
Konečně tu máme začátek zařizování – podlahu a obklady. Podlahu je samozřejmě před osazováním nových
skříněk třeba srovnat, abychom později nezápolili s křivě postavenou lednicí nebo myčkou. Stará podlaha tedy

18 | BYDLENÍ

musí pryč, pokud je třeba, podlaha se musí vystěrkovat
a vyrovnat. Teprve pak na ni může přijít krytina. V kuchyni by měla být dobře omyvatelná. Ideální je dlažba nebo PVC, lino. Plovoucí laminátová podlaha je do
kuchyně hodně choulostivá na ukápnutí horkého oleje
i na poškrábání, takže tento materiál raději ne. Stejně
tak nejsou praktické v kuchyni dřevěná prkna nebo parkety, protože i když je nalakujete, bude jejich povrch
trpět a rychle se opotřebuje. Pod jídelní stůl můžete položit pěkný kusový koberec, který dodá jídelnímu koutu
pocit tepla a přívětivosti.
Obklady vybírejte tak, aby se hodily k vybranému
materiálu kuchyňské linky, ale také k podlaze, případně

Jakou kuchyň vybrat?

i stylu a barvě dveří – vše by k sobě mělo pasovat, ať
už zvolíte soulad tónů jedné barvy, nebo máte naopak
raději pestrost a kontrast. V menších prostorách je lepší volit menší formát obkladů i dlažby. Velkoformátové
dlaždičky jsou sice moderní, ale lépe vypadají ve větším prostoru. Ostatně, dnes nemusíte stěny obkládat je
keramickými dlaždičkami, v módě jsou i jiné materiály
– skleněné mozaiky, panely z plastických hmot, korek
nebo plastická stříkaná omítka. Protože linku máte
naplánovanou, elektřinu rozvedenou, zásuvky a vypínače osazené, můžete stěny obložit tam, kde je třeba,
ještě před montáží kuchyně. Lépe se to dělá ve volném
prostoru než později mezi skříňkami.

Naprostá většina korpusů kuchyňských skříněk se vyrábí
z dřevotřískových OSB desek. Dokonce i když zatoužíte
po masivním dřevu, s největší pravděpodobností z něj
budou vyrobena jen dvířka. Pouze skutečně luxusní
kuchyně se dělají celé z masivu, obvykle jsou dodávány
na zakázku, protože jejich cena je podstatně vyšší a firmám se nevyplatí mít je skladem, dokonce ani mít pohotově materiál na ně. Masiv má v kuchyni pár nevýhod
– ve vlhkém prostředí desky rády praskají, nedokonale
vyschlé dřevo se může kroutit a v neposlední řadě ošetřování masivního dřeva je pro uživatele poměrně komplikované, nelze počítat s letitou životností laku, bude
třeba ho po pár letech obnovit. Pokud si tedy chcete
masiv dopřát, lze jen doporučit, abyste volili právě jen
ta dvířka. Sladění barev dýhovaných korpusů s masivními dvířky dnes není problém, na první pohled téměř
rozdíl nepoznáte.
Korpusy i dvířka můžete mít v povrchové úpravě dýhované, laminované nebo lakované. V posledních letech
je moderní lakovaný povrch v hi-tech lesklém laku.
Zejména velké kuchyně se širokými skříňkami vídáme
často právě v této podobě. Barvy a laky se na počátku
21. století díky vývoji chemie hodně proměnily, úprava
lesklým či matným lakem má dlouhou životnost a snadno se ošetřuje, můžete ji bez problémů omývat horkou vodou a saponátem, jen na ni nesmíte vzít drsnou
drátěnku nebo písek. Tento povrch snese i pár kapiček
horké mastnoty, aniž by utrpěl.
Kvalitně provedená dřevěná dýha je také odolný materiál, u korpusů hrozí poškození opět jen poškrábáním.
S laminem je to trošku horší, je choulostivé na vysoké
teploty, kapka rozpáleného oleje ho může roztavit
a udělat do něj dírku. Ani na lamino není vhodné používat na čištění písek nebo drsnou houbičku, poškodil
by se povrch a materiál by už nikdy neměl svůj původní
vzhled. Na bočnicích skříněk laminu ani dýze většinou
nebezpečí poškrábání tolik nehrozí, spíš se to může stát
na dvířkách, do kterých omylem bouchnete hrncem,
něco přeteče přes hranu pracovní desky apod. Materiál
na dvířka je tedy dobré zvážit nejen z designového, ale
i z užitného pohledu.
Výhodou moderních kuchyní je, že naprostá většina má
typizované rozměry základních modulů, a tedy i dvířek.
Pokud se tedy dvířka poškodí, dají se poměrně snadno
vyměnit, zejména pokud zvolíte nějaký klasický design.

Pracovní deska je základ všeho
Konečně je tu pracovní deska – nejvíce namáhaná část
kuchyňské linky. Zde je výběr materiálů ještě širší, ale
žádný si nezaslouží, abyste přímo na něm něco krájeli
či zadělávali těsto. K základní výbavě kuchyně zkrátka
patří sada prkének – ať už dřevěných, plastových nebo
v poslední době stále oblíbenějších sklokeramických.
Pracovní desku můžete mít laminovanou, dýhovanou,
masivní - na všech těchto materiálech se podepisuje
každé drobné škrábnutí a odložení horké pokličky.
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Vysoce odolný a také na čištění velmi praktický je kámen.
Desky se vyrábějí z umělého kamene, ty nejluxusnější pak
z přírodní broušené a leštěné žuly se zrnitým designem
pískovce nebo z mramoru s jeho typickou kresbou.
Desky z přírodního kamene snesou i odložení horkého hrnce, nevadí jim oleje ani kyseliny. Musíme ovšem
počítat s tím, že jsou poměrně křehké, mohou se odštípnout, když vám na ně spadne hranou třeba těžká
poklička. Životnost kamenných desek (dokonce i těch
z umělého kamene) je nepoměrně delší než životnost lamina či dýhy. Na nich začnou být poměrně brzy
vidět všechny prohřešky – neodstranitelná kolečka od
plechovek, škrábance od otírání houbičkou, skvrny od
oleje. Pracovní deska se dá ale poměrně snadno vyměnit – takže když se vám zdá, že kuchyň je pořád pěkná,
ale deska už vypadá hrozně, můžete si bez problémů
pořídit novou a vzhled kuchyně dát zase do pořádku.

Spotřebiče vybírejte pečlivě
Základní výbavou kuchyně je bezpochyby to, na čem
vaříme. Dříve bychom řekli sporák, v moderní kuchyni
pokud na to máme místo, je to spíš varná deska a trouba zabudovaná do linky tak, aby zhruba její dno bylo ve
výšce pracovní desky - tak se do ní pohodlně může, není
nutné se k pekáčům a formám ohýbat. Sporáky ovšem
z českých kuchyní nezmizely, stále jsou nabízené jak
plynové, tak elektrické i v kombinaci plynové hořáky

20 | BYDLENÍ

a elektrická trouba. Z hlediska praktičnosti má sporák
jednu velkou nevýhodu – nedá se zabudovat do linky
tak, aby kolem něj a za něj nic nepadalo. V těchto mezírkách se zachytí kdejaký drobeček i mastnota a uklidit tam znamená vytáhnout celý sporák – což zejména
u plynových není vždycky úplně jednoduché. Plynovou
nebo elektrickou varnou desku naopak přesně osadíte
do pracovní desky, takže se kolem ní nic nikam nedostane.
Jakou varnou desku vybrat? Jak plynové, tak elektrické
se nabízejí v mnoha cenových hladinách. Stále jsou nejlevnější plynové se smaltovanou deskou, při zařizování kuchyně si ale možná budete chtít dopřát již o něco
komfortnější desku nerezovou, případně sklokeramickou, protože se lépe udržují čisté. U elektrických desek
je pak už dnes klasika s destičkami vyhřívanými spirálou
na smaltované desce spíš přežitek. Ke sklokeramickým
deskám přibyly i desky indukční, ovšem pozor – ne každé nádobí je na indukci vhodné, musíte mít hrnce a kastroly jen nerezové nebo smaltované, hliník nebo sklo
prostě na indukci neohřejete. Velká výhoda indukce je
ovšem úspora energie – plotna hřeje, jen když na ní
hrnec postavíte.
Také troubu můžete zvolit plynovou nebo elektrickou,
volně stojící nebo zabudovanou. Při výběru si rozmyslete, jak moc a co chcete péct, zda budete využívat
i gril. Velmi příjemný je horkovzduch, můžete tak péct

i různé věci dohromady, pachy se nesmíchají, nebo
několik plechů cukroví najednou. Každá hospodyně ví,
jak nepříjemné a nesnadné je čištění trouby. Nabízí se
systémy, které mastnotu a nečistoty na stěnách trouby
sežehnou a vy je jen vymetete. Pokud si takový chcete dopřát, dobře si zjistěte, jak v troubě, kterou jste
si vybrali, funguje. Některé totiž zdaleka nevyčistí celý
prostor trouby.
Většina domácností dnes za samozřejmost považuje i mikrovlnnou
troubu, především na ohřívání potravin. Pokud máte troubu klasickou, skutečně se nevyplatí utrácet
za mikrovlnku s grilem a pečením,
stačí vám právě ta na ohřívání a rozmrazování. „Chytrá“ mikrovlnka se
hodí do malých kuchyní, kam se klasická trouba nevejde.
Velikost lednice a mrazáku se odvíjí
nejen od počtu členů domácnosti,
ale také od toho, zda nakupujete
do zásoby nebo raději vše co nejčerstvější denně nebo obden.
Digestoř se hodí i v kuchyni, kde se
dá větrat oknem, protože to nemůžete mít otevřené pořád, zato pořád potřebujete odsávat z místnosti
páru a pachy z vaření. Komínová
digestoř má odvětrání do komína
nebo do fasády, filtrová si vystačí
s nasáváním par ze sporáku do uhlíkového filtru, který
musíte čas od času vyměnit.
Domácnosti s více členy si jistě rády dopřejí i myčku
nádobí. Promyslete si, jak velkou budete potřebovat.
Nepočítejte s tím, že byste v ní dokonale umyli hrnce
nebo pekáče (i když reklama to někdy tvrdí, zkušenost
praví, že to tak není), takže si zhruba spočítejte, kolik
talířů, hrníčků, příborů, misek používáte a podle toho
zvolte velikost myčky. Dvoučlenné domácnosti bude
bohatě stačit i stolní myčka, která má poloviční výšku
než klasická. Potíž trochu bývá s tím, kam ji postavit i ona totiž potřebuje samostatný přívod vody a napojení na odpad. Myčky o šířce 45 nebo 60 cm opět můžete
mít volně stojící nebo zabudované.
Další spotřebiče už závisí na vašem životním stylu, na
tom, kolik a co vaříte a pečete. Standardem se již stala
varná konvice, naopak dříve oblíbené fritézy z domácností pomalu mizí, jak postupuje potřeba stravovat se
zdravěji – potraviny smažené v oleji prostě zdravé nejsou.
Mixér, šlehač, kávovar, elektrický nůž, toastovač, topinkovač, odšťavňovač, domácí pekárna chleba a další „malé“
spotřebiče jistě zvyšují komfort kuchyně, ale dobře si rozmyslete, jestli jste jen nepodlehli prvotnímu nadšení a za
chvíli se přístroj neocitne na dně skříně. Pokud ho opravdu chcete pravidelně používat, měli byste mu najít stálé
místo na pracovní desce nebo na polici, u níž je i zásuvka
– pokaždé spotřebič vybalovat a zase ukládat do skříňky
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je velmi nepohodlné a vede to právě k tomu, že ho po pár
týdnech nadšení téměř nepoužíváte.

Jaké skříňky a kolik
V první řadě byste si měli definovat výšku celé kuchyňské linky. Pokud ten, kdo se v kuchyni nejvíce pohybuje,
což bývá „paní domu“, měří 160 cm, neměla by linka

být vysoká víc než asi 180 cm. Mít v horních policích
uložené takzvané věci, pro které se chodí málokdy, je
nesmysl. Pravděpodobně je totiž budete vyndávat jednou za rok, když budete linku umývat – a co s takovými
věcmi? Takže klidně linku o patro snižte, abyste ke všemu pohodlně mohli.
Množství skříněk a ergonometrie umístění spotřebičů
samozřejmě souvisí s velikostí místnosti. Obrovské kuchyňské linky ale bývají z velké části nevyužité. Lepší si
přesně rozvrhnout, co všechno v kuchyni potřebujete
uložit a podle toho spočítat prostor, který je na to potřeba. Pokud vám zbude volná plocha, je to jen příjemné, po kuchyni se budete moci lépe pohybovat, můžete
si sem dát třeba kromě jídelního stolu ještě malý stolek
na posezení u kávy s rychlou návštěvou, pro toho, kdo
vám bude asistovat při vaření, nebo třeba pro dítě, které si v kuchyni může psát úkoly, zatímco vy vaříte.
Co tedy v kuchyni nesmí chybět? Určitě skříň na potraviny, tedy pokud nemáte spíž. Ta by měla být dostatečně
velká, protože člověk by měl mít doma zásobu, ze které je schopen vařit alespoň čtrnáct dní, a v potravinové
skříni by mělo být dost místa, abyste stále věděli, kde co
máte. Dále potřebujete skříňky na hrnce a kastroly, na
talíře a misky, na skleničky a hrníčky. Skoro nezbytná je
nejméně jedna skříňka se zásuvkami, kam přijdou příbory, vařečky, cedníky, nože, prkýnka, válečky a všechny ostatní drobné věci. Samostatně uskladněné by měly
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být věci na úklid kuchyně a mytí nádobí. Velice šikovná
je skříňka, ve které je zavěšený odpadkový koš - nestraší vám tak nikde volně v prostoru. Když zbude někde
třeba patnáct centimetrů na docela úzkou skříňku, nebojte se, že ji nevyužijete. Mohou zde stát lahve, pokud
kupujete balenou vodu, nebo třeba právě ty úklidové
prostředky.

Samostatnou kapitolou jsou mikrokuchyně do skutečně
malých bytů. Dají se koupit jako celek, ve kterém je již zabudovaná chladnička, varná deska (obvykle jen se dvěma
plotnami) a dřez. Všechno ostatní se vám musí vejít do dvou
horních skříněk, jedněch zásuvek a do skříňky pod dřezem.
Není to moc prostoru, ale pro jednoho člověka to bývá dostatečné. Můžete si ovšem navrhnout i mikrokuchyň vlastní, pokud třeba můžete mít chladničku umístěnou jinde
než v lince, přejete si čtyřplotnovou varnou desku nebo se
vám prostě hotové mikrokuchyně nelíbí.

Klasika, rustikál, hi-tech moderna
Po všech praktických doporučeních se konečně podívej-
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me také na styl a design, pro život v kuchyni jsou neméně důležité. Než se podíváme na tvary, zdůrazněme, že
velice důležité jsou barvy. Pokud nemáte skutečně světlou a velkou kuchyň s okny, neměli byste se pouštět do
tmavých tónů. V malých místnostech působí pochmurně a podvědomě v člověku probouzejí ostražitost. To,
co je největší, tedy kuchyňská linka, by v malém prostoru mělo být světlé, tmavší může být podlaha a obklady.
Styl kuchyní můžeme pojmenovat trojí. Klasický je jednoduchý, nejčastěji používaný. Skříňky mají většinou
dvířka bez ozdob, zajímavým designovým prvkem tady
může být vícebarevnost – kombinovat můžete právě
tak elegantní černou a bílou, jako kontrastní zelenou
a žlutou, červenou a bílou, zkrátka podle toho, jaké
barvy máte rádi. Dvířka ve dvou barvách kuchyň rozveselují. Dokonce nemusí být ani celá, stačí třeba jen
lišty v jiné barvě, tady mezi klasiku patří třeba jemně
bílobéžově melírované lamino s hnědými lištami a vlisovanými hnědými úchyty. Klasické kuchyňské linky se
dobře uplatní všude, své zcela jasné místo ale mají ve
všech těch úzkých kuchyních, kterými se to v bytech nejen v panelových domech jen hemží.
Rustikální styl působí mohutněji. Jeho typickým znakem jsou řezbami nebo reliéfy zdobená dvířka, která
samozřejmě nejlépe vypadají vyrobená z masivu. Právě
rustikální kuchyně se často dělají v tmavém provedení
různých odstínů hnědé, vínové, tmavozelené. Tím jsou
také jasně určené do světlých velkých kuchyní, kde se
jejich efekt uplatní. Rustikál může mít ale i jinou podobu – například skandinávští designéři mají v oblibě bílé
dřevěné kuchyně s dvířky zdobenými mřížkami, francouzská rustikální kuchyň má oblé rohy, je krémová až
béžová v kombinaci s hnědou – připomíná staré dobré
babiččiny kredence, někdy má místo dvířek stahovací
roletky.
Moderní hi-tech kuchyně se blýskají lesklým lakem
v nejrůznějších barvách. Obvykle mají širší skříňky než
klasika a rustikál, hodně se zde uplatňují hluboké zásuvky s nejrůznějšími vnitřními vychytávkami na uložení hrnců, talířů, hrníčků i sklenic. Horní skříňky jsou
takřka standardně opatřeny výklopnými dvířky. Tento
mechanismus už se používá i u klasiky, ale u moderny
se z něj stalo pravidlo. Do hi-tech kuchyně jednoznačně patří nerezové spotřebiče, které ještě podtrhnou
chladný střízlivý styl zdůrazňující účelnost. Právě takové kuchyně se nejčastěji umísťují do v současné době
oblíbených otevřených prostor, kde je kuchyň spojená
s jídelnou a obývacím pokojem. Zde se pak dobře vyjímá také centrálně umístěný prostor na vaření – kuchař
tak může při práci být otočený do obývacího pokoje,
což mu umožňuje třeba sledovat televizi nebo si povídat s rodinou nebo návštěvou. Nerezová komínová
digestoř nad centrálně umístěným sporákem je jedním
z prvků charakterizujících kuchyň ve stylu 21. století.
Text: Gabriela Koulová,
foto: Shutterstock.com

VRHNĚTE SE NA ÚRODU
SUŠIČKY, ODŠŤAVŇOVAČE A DALŠÍ VYCHYTÁVKY PŘILOŽÍ RUKU K DÍLU
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Tenhle způsob léta, zdá se plný zavařování. A proč také ne? Když si sednete na zápraží k plnému koši třešní, meruněk nebo švestek a při práci nastavíte tvář zapadajícímu
slunci, je to kouzelný moment. Kéž byste ho mohli společně s tou velkou úrodou zavařit i do sklenic, jež budete v zimě vytahovat ze spižírny. Potom ale přijde moment,
když už máte zavařování dost. Ruce a hrnce nestačí. Potřebovali byste se rozdvojit
nebo ještě lépe roztrojit. Kouzelný proutek při ruce nemáte, ale můžete sáhnout po
domácích pomocnících, kteří vám se zpracováním úrody pomůžou.
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Tak pojďte na to. Nenechte si úrodu proklouznout mezi
prsty. Uchovejte si na zimu co nejvíce chutí a vůní sladkého léta. A samozřejmě také vitamínů. Ovoce a zeleninu můžete odšťavnit a připravit si výtečné domácí šťávy. Třeba rybízovou a malinovou. Nebo z bohaté úrody
jahod a rybízu uvařit skvělou marmeládu. Kořenovou
zeleninu zase můžete zamrazit a připravit si domácí
zeleninovou směs na vydatnou zimní polévku. Z jablek
nebo hrušek snadno připravíte křížaly. S odšťavňováním, mixováním, sušením nebo zamrazováním vám pomůžou ti správní domácí pomocníci: pasírovače, mixéry,
sušičky, lisy, kráječe nebo zavařovací hrnce. Že se v nich
nevyznáte? Podíváme se na ně podrobně.

Zavařovací hrnce
Vzpomínáte, v čem zavařovala maminka nebo babička? Možná ještě pamatujete, jak na chalupě roztopila
kamna, přikládala chvojí a šišky, které jste pomáhaly
jako děti sbírat, a potom postavila na rozžhavený plát
obrovský hrnec (aspoň tehdy se vám tak veliký zdál)
a v něm vařila kompoty. Z třešní, meruněk, švestek, jahod. Když jste odjížděli s rodiči zpátky do města, nandala vám plné tašky roztodivných a barevných sklenic.
Zavařovat se dá pomocí různých prostředků. Někdo
nedá dopustit na pekáč s vodou, který staví do trouby.
Jiný jde ve stopách svých babiček, ačkoli velký zavařovací hrnec staví na indukční sporák.
Na zavařování kompotů můžete samozřejmě přizvat
i moderní domácí pomocníky – zavařovací hrnce. Upotřebíte je přitom nejen při letním zpracování ovoce.
Mají mnohem univerzálnější využití. Vařit v nich můžete marmelády, ovocné a zeleninové směsi, čalamády,
houby, ale také paštiky nebo masa. Využít je lze také
ke sterilizaci moštu, tak aby vám co nejdéle vydržel.
Krom toho jsou zavařovací hrnce skvělými pomocníky
při vaření polévek, gulášů a dalších pokrmů, třeba když
děti a muže chystáte na chalupu a chcete mít jistotu,
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že budou mít co jíst. Pokud včelaříte, oceníte zavařovací hrnec také při rozpouštění medu. Zavařovací hrnce
nejsou úplně levnou, ale ani drahou záležitostí. Jejich
cena se pohybuje okolo 2 000 korun. Pochopitelně záleží také na jejich funkcích. Za vymazlenějších zavařovací hrnce, které mají různé vychytávky, si připlatíte pár
stokorun navíc.

Lisy, odšťavňovače a pomocníci
na výrobu pyré
Čerstvá ovocná šťáva chutná jako lahodný mok plný vitamínů. Tak si ji během sezóny náležitě užijte. Odšťavňujte. Pijte. Odšťavňujte. Zavařujte. Najít prvotřídní
odšťavňovač není úplně jednoduché a za kvalitu si připlatíte. Ale stojí to za to. Je třeba připomenout, že neexistuje univerzální přístroj, který by si poradil se všemi
druhy ovoce a zeleniny. Proto při výběru lisů a odšťavňovačů přemýšlejte nad tím, jak rychle budete chtít
čerstvou šťávu spotřebovat, jak velké množství jí chcete
připravit a jakou konzistenci preferujete (zda vodovější nebo naopak hutnější). Přístroje pochopitelně mají
různý výkon, takže se může stát, že ty slabší se vám
při odšťavňování tužšího ovoce či zeleniny jednoduše
šprajcnou.
Například nízkootáčkové lisy na ovoce a zeleninu, které
pracují na bázi dvoufázového procesu a odšťavňují ovoce pomaleji, připravují šťávu, v níž je uchováno více vitamínů a živin. Krom toho, suroviny vymačkají doslova do
poslední kapky, takže pracují efektivně. Některé odšťavňovače jsou vybavené i extraktorem pyré, mají maximální výtěžnost a ve šťávě zachovávají také dužinu, která je
pochopitelně bohatá na vlákninu. Jiné lisy vám zase šetří
práci, protože nemusíte ovoce či zeleninu krájet na menší
kousky a otvorem jednoduše protlačíte celé jablko. Jiné
odšťavňovače byly zase vyvinuté s extrémním důrazem
na bezpečnost a spojují v sobě hned několik pojistek,
takže pokud patříte k těm, jež v kuchyni často zažívají

Den začíná ránem, ke kterému patří také vydatná snídaně, jež vás na celý náročný den správně nastartuje.
Křupavý teplý toast k snídani je ideální začátek dne. Je samozřejmostí, že toastovač KitchenAid takové toasty umí,
ale pokud zrovna nebudete poblíž, automaticky spustí režim udržování teploty. Vždyť ráno jde o každou minutu,
obzvlášť pokud připravujete snídani pro své malé školáky.
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nehody, zvažte jejich pořízení. Stejně jako jsou různé
funkce odšťavňovačů nebo lisů ovoce, liší se i jejich cena.
V průměru je koupíte za 4 až 6 tisíc korun.

Sušičky pro houbaře i sadaře
Sušení ovoce a zeleniny patří k jedněm z nejstarších
způsobů uchovávání úrody. Někdy se sušení táhne
a na konci zbydou jen oči pro pláč, protože pracně nakrájené plátky chytnou plíseň. Ne každý má skvělou
a suchou půdu, kde bylinky, houby, ovoce a zelenina
schnou jedna báseň. Proto jsou pořád populárnější sušičky, které můžete vybírat podle plochy, kapacity, ale
také tvaru nebo designu, aby zapadly do vaší kuchyně.
Nezapomeňte sledovat spotřebu sušiček. Jsou to sice
pomocníci, ale mezi domácími spotřebiči patří k poměrně velkým žroutům elektřiny, zvlášť pokud pojedou
celou sezónu.
Sušičky se vyrábí buď hranaté, nebo kulaté a liší se především ve způsobu, jakým je v nich poháněno teplo.
Kulaté sušičky jsou vybavené stohovatelnými patry,
motor mají dole a teplo tak stoupá odspodu nahoru.
Nevýhodou může být nerovnoměrné sušení, takže je
nutné během procesu plata přeskládat. Hranaté sušičky
mají naproti tomu motor umístěný na boku a sušení je
proto rovnoměrné. Pochopitelně se ale tento komfort
promítá v ceně.
Čím větší kapacitu sušička bude mít, tím lépe, protože
na jeden zátah nasušíte větší množství křížal nebo hub.
Klasikou jsou sušičky ovoce s pěti nebo šesti platy, což
dostačuje pro běžnou potřebu domácností. Pokud ale
míváte bohatou úrodu, zvažte pořízení sušičky se sedmi nebo deseti patry. Důležitým parametrem je i výkon
sušičky. Pro občasné a nárazové sušení vám bude stačit
příkon do 250 W, pokud patříte mezi vášnivé zahrádkáře nebo houbaře, zvolte raději sušičku s příkonem
500 W. Krom základních funkcí vám některé sušičky
nabídnou i něco navíc, třeba možnost volby výkonu či
regulaci teploty. I to vám při sušení ovoce může výrazně
ušetřit práci. Běžná cena sušiček se pohybuje mezi 800
a 1 600 korunami.
Ačkoli se sušení může zdát nákladné, kvůli spotřebě
energie, a pracné, protože každý plod musíte nakrájet,
patří k nejšetrnějším způsobům zužitkování úrody. Sušením při teplotě do 60°C ztratí ovoce pouze kolem 20
procent vitamínů, a protože se v ovoci zvýší koncentrace cukru, je ještě sladší než v čerstvém stavu. Chutná
jsou také sušená rajčata, papriky, mrkev nebo červená
řepa. Ze zeleniny si můžete vyrobit chřupavé pochoutky k televizi – z mrkve například sušené tyčinky, z červené řepy zase plátky.

Vychytaní pomocníci pro zamrazování
i pašírování
Sušení ovoce nebo zavařování kompotů má v České republice opravdu dlouhou tradici, ale i do uchovávání
úrody promlouvají trendy. S nástupem mrazáků se někdy v 90. letech minulého století dostalo do popředí
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zájmu zamrazování. Je totiž jednoduché a s domácími
pomocníky, které jsou na trhu dnes, nabývá ještě snadnějších rozměrů. Kdo kdy zkoušel zamrazit kořenovou
zeleninu, jako je mrkev, petržel nebo celer, dobře ví, jak
zdlouhavé je krouhání, strouhání a krájení. S tím si dobře poradí speciální strouhací mixéry, které oceníte i při
zavařování řepy nebo při podzimním nakládání zelí.
Při přípravě rybízové marmelády vám práci usnadní
mlýnek, který si poradí s odšťavněním malých plodů
s jadérky. Šťávu nebudete už muset nikdy cedit přes
sítko nebo plátýnko, protože z mlýnku vyjde jen čistý
ovocný mok. Vedle rybízu můžete v takovém mlýnku
odšťavňovat také angrešt, maliny nebo třeba hroznové
víno. Některé mlýnky jsou dodávané ještě s dalšími nástavci a vy tak získáte pomocníka, který vám nakrouhá
zeleninu, pomůže při mletí masa nebo usnadní pečení
vánočního cukroví.
Zeleninu nebo ovoce můžete také pasírovat či mixovat.
Samozřejmě i pro tyto činnosti se prodávají speciální
domácí spotřebiče. Patří mezi ně třeba pasírovač zeleniny, s tím si snadno připravíte domácí rajčatový protlak
nebo zeleninové pyré. Zvolte takový, který má výběr
nástavců a vy si tak můžete připravit jemné či hrubší
pyré. Hlavně pokud máte děti, oblíbíte si mixér na koktejly a třeba je konečně přesvědčíte, že ovoce, jež pro
ně pracně pěstujete na zahrádce, je opravdu dobré.
S mixérem jim připravte lepší koktejl, než jaký dostanou v populárních fastfoodech. Sobě zase můžete vyrobit ledovou kávu nebo proteinové nápoje či smoothie.
A zapomenout nesmíme ani na milovníky salátů nebo
hranolek. Salátovače, které se už nějaký ten rok objevují na pultech s domácími elektrospotřebiči, totiž
usnadňují přípravu jakéhokoli zeleninového jídla, ať už
je to nakrájení kedlubnu, brambor, cuket, dýní, rajčat
nebo třeba salátových okurek. Samozřejmě je můžete
použít nejen při přípravě salátů, ale také při zpracování
zeleniny, kterou chcete zavařovat.

Kvašená zelenina neboli pickles
Poslední dobou se stala i v Česku populární kvašená zelenina, což je skvělé řešení pro všechny, kteří nemají sklep.
V anglosaských zemích se takto připravené pochoutce
říká pickles. Tato metoda se používala hlavně ve střední
a severní Evropě, kde nebyl dostatek slunce pro sušení.
Během kvašení dochází k narušení vlákniny, díky čemuž
je zelenina velmi lehce stravitelná. Nechat kvasit můžete
například mrkev, zelí, kapustu či cuketu, neboť obsahují
dostatek cukru, díky němuž se tvoří kyselina mléčná. Takto upravená zelenina obsahuje spoustu přírodních látek,
které příznivě podporují střevní mikroflóru. Také pro přípravu pickles se prodávají speciální pomocníci – výrobníky
kvašené zeleniny, které můžete použít například i na přípravu domácích jogurtů nebo sýrů. Jejich pomoc je především v tom, že usnadňují a automatizují proces fermentace neboli kvašení potravin. Chytrá elektronika pohlídá
správný čas i teplotu kvašení.

5. – 8. 10. 2017

Na veletrhu FOR INTERIOR

najdou návštěvníci inspiraci
na lepší bydlení
Inspiraci pro vylepšení svého stávajícího bydlení nebo ještě nezařízených domů a bytů najdou lidé na oblíbeném podzimním veletrhu
nábytku, interiérů a bytových doplňků FOR INTERIOR, který se
uskuteční 5. – 8. října v PVA EXPO PRAHA v Letňanech.
Ve čtyřech halách jim to nejlepší ze své nabídky představí téměř 500 vystavovatelů.
Návštěvníci tak budou moci na jednom místě obdivovat nábytek a bytové doplňky
českých i zahraničních výrobců a přesvědčit se, že kvalitní nemusí vždy znamenat
finančně nedostupné. K vidění budou ale i opravdu unikátní kousky. Například na
stánku společnosti CFH Group, a.s. budou moci lidé vyzkoušet matraci Magnistretch,
která má unikátní systém rehabilitace během spánku nebo matrace z netradičních přírodních materiálů jakou jsou např. koňské žíně, merino vlna, hedvábí, kašmír,
velbloudí vlna nebo pěny s příměsí extraktů léčivých bylin. U stánku firmy Kaplan
nábytek s.r.o. budou moci obdivovat jídelní stoly, na kterých není poznat, že jsou
rozkládací. JELÍNEK - výroba nábytku s.r.o. zase představí „levitující postel“
FLABO, která je odlehčena ustoupeným soklem. Celá postel včetně důmyslně
připevněných nočních stolků se tak vznáší v prostoru a navozuje pocit „spánku
v oblacích“.
Součástí veletrhu FOR INTERIOR bude
také letos bohatý doprovodný program.
Návštěvníci i bytoví designéři se mohou
těšit na zajímavou expozici a přednášku designérky Ivy Bastlové tentokrát na téma nadčasové
interiéry s přírodními materiály. Porotci loňské soutěže
BEST OF INTERIÉR promluví na téma nejlepších českých
a slovenských interiérů soukromých bytů a veřejných prostor.
Konkrétně se budou zodpovídat otázky o jejich originalitě, nadčasovosti a konkurenceschopnosti oproti zahraničním trendům. Pro
všechny zájemce je také nachystané bezplatné poradenství podle učení
Feng shui od společnosti Casamoderna a bezplatné konzultace s bytovými
architekty a designéry.
Více na www.forinterior.cz.

5.–8. 10. 2017
PVA EXPO PRAHA | LETŇANY
www.forinterior.cz

OFICIÁLNÍ VOZY

Co nezpracujete, uložte na horší časy
Možná ani se všemi těmi domácími pomocníky nezvládnete zpracovat celou úrodu, kterou vám zahrada a sad
dají. Proto neváhejte kořenovou zeleninu uložit do písku a správně skladovat jablka, na nichž si pochutnáte
po celou zimu. Proto se ještě podíváme na pravidla,
jak ovoce a zeleninu správně skladovat a kdy některé
druhy sklízet.
• Rajčata a papriky nechte vždy dozrát. Před prvními
podzimními mrazíky je ale skliďte, jsou choulostivá. Můžete je nechat dozrát doma, například v bedýnkách na kuchyňské lince. Někdo balí rajčata do
novin, prý to dozrávání pomáhá.
• Letní tykve, tedy cukety, sklízejte mladé, když mají
kolem 15 až 20 cm. Pokud je chcete zpracovat do
čalamád, mohou být i vzrostlejší. Dýně, jež chcete
použít na uskladnění, nechte pořádně vyzrát.
• Kořenovou zeleninu, například mrkev nebo petržel, nechte v zemi, dokud to jde. Zůstane tak dlouho čerstvá. Někteří pěstitelé ji v záhonech ponechávají celou zimu, pokud ale přejde mrazem a půda
promrzne, může to zeleninu poškodit. Proto ji
neváhejte na sklonku podzimu vytáhnout z půdy,
zpracovat (například zamrazit) a zbytek uložit do
písku do sklepa.
• Do zeleninových směsí, které budete zamrazovat,
můžete přidat také fazolové lusky, které jsou k zamrazování jako stvořené. Přidat neváhejte ani hrášek nebo cukrovou kukuřici.
A jak byste měli se zeleninou a ovocem, které chcete
přechovat přes zimu, naložit? Základní pravidla zní:
Ovoce a zeleninu skladujte odděleně v chladné místnosti. Kořenovou zeleninu ukládejte do písku. Bram-
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borám bude svědčit, když je v přepravkách položíte na
dřevěné uhlí a švestkám zase svědčí mouka.
Pro skladování ovoce a zeleniny byste měli mít vhodné
prostory – větrané, temné, chladné, se stálou teplotou,
která se pohybuje v rozmezí kolem 0°C až 4°C. Úroda,
kterou jste si pracně vypěstovali, by vám neměla promrznout, protože ovoce i zelenina potom ztrácí chuť
a strukturu. Sledujte proto teplotu v místnosti, kde úrodu skladujete. Dbejte také na hygienu – nejlepší jsou
sklepy vybílené vápnem s přídavkem modré skalice, tím
eliminujete vznik plísní. Zeleninu a ovoce skladujte,
pokud to jde, odděleně, protože zelenina uchovávaná s ovocem může začít kvasit. Řešením je například
přepážka, kterou ve sklepě vybudujete. Sklep před
samotným uskladněním zeleniny, v průběhu měsíce
září, v noci větrejte, tím se ochladí a zvlhčí.
Kromě kořenové zeleniny můžete do beden s pískem
vložit také košťálovou zeleninu, například kapustu
nebo zelí. Je to i výhodné, protože košťálová zelenina
v místnosti zachovává vlhké klima, zatímco kořenová
vlhkost ze vzduchu absorbuje. Už jsme se také zmínili
o skladování brambor na dřevěném uhlí, protože díky
němu se zachovají dobrou chuť až do jara. Do písku
ukládejte také jablka nebo hrušky. Abyste uchovali jejich chuť, zabalte každý plod do papíru stopkou vzhůru. Naskládejte je do bedýnek ve dvou řadách proložených pískem a překryjte víkem. Abyste alespoň částečně
uchovali úrodu švestek, vložte je do mouky, protože tak
zabráníte přístupu vzduchu – suché plody vložte do nádoby a zasypejte moukou.
Text: Jana Poncarová,
foto: Shutterstock.com
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LOŽNICE,

KDE SI ODPOČINEME…

INZERCE

Odpočívat potřebuje tělo i mozek a kvalitní spánek je jednou z podmínek dobrého
zdraví. Většina z nás je v současném světě vystavena po celý den hluku a bohužel
i stresujícím situacím, proto bychom si místo pro relaxaci bychom měli vytvořit
tiché, klidné a pohodlné.
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Výběr místnosti pro ložnici bývá často dán rozměry
bytu. Většinou je to pokojík, kam se vejde postel, noční
stolek a když je potřeba, tak skříně, volně stojící nebo
zabudované.
Ložnice by neměla být přeplněná nábytkem, takže je
pak opravdu lépe si v takovém případě najít místo pro
skříně v bytě pokud možno jinde a v ložnici si nechat
jen postel a třeba noční stolky se zásuvkami na drobné
prádlo, které chceme mít při vstávání opravdu po ruce.
Dostatek vzduchu je pro dobré spaní velmi důležitý, nikdy bychom neměli ložnici umísťovat do místnosti bez
možnosti větrání oknem.

Kam umístit postel
Ať už máte jedno lůžko nebo manželskou postel, ideální je umístit ji tak, aby k ní byl přístup z obou stran
a hlava byla u zdi. Někdo si ovšem lépe pohoví tak,
že má po jedné dlouhé straně postele stěnu. Proč ne,
ovšem pouze pokud máte samostatné lůžko. Pro dva
– respektive pro jednoho z nich – je to vždycky nepohodlné. Při výběru místa pro postel si všímejte i toho, zda
ve stěně za hlavou nevede třeba vodovodní stoupačka.
Její šum sice není velký, přece jen ale může spánek rušit.
Navíc stěnu ochlazuje a za hlavou bychom neměli mít
zeď moc studenou. Když už to tak je a jinak to vyřešit
nejde, volte postel s vyšším čelem, které vytvoří izolaci
tepelnou i protihlukovou. Nebo to vyřešte tak, že na
stěnu nalepíte dřevěnou nebo polystyrenovou seku
a tu potáhnete nějakým příjemným materiálem, látkou, rohoží nebo alespoň tapetou. Tak můžete vytvořit
jakési falešné čelo postele, ke kterému můžete umístit
i válendu. Za hlavou bychom neměli mít topení, také
bychom neměli mít hlavu proti oknu. Jak vidíte, najít
správné místo pro spaní není tak úplně jednoduché.
A to jsou tady ještě těžko definovatelné pocitové zóny
- někdy opravdu stačí přemístit postel na jinou stranu
místnosti, abyste konečně nalezli klidný spánek.

Koberce a závěsy
Podlaha v ložnici by se měla dát snadno zbavovat prachu, natáhnout tady koberec od zdi ke zdi tedy ideální
není, pod postelemi se špatně vysává. Ideální podlahou
jsou lakované dřevěné parkety nebo laminátová podlaha, dobré je třeba i korkové linoleum - zkrátka všechno, co dá dobře vytírat. Dlažba ovšem ne, protože je
studená - nejen skutečně, ale i od pohledu. A v ložnici
bychom měli mít sice nižší teplotu než jinde v bytě, ale
rozhodně ne pocit chladu od nohou. Proto samozřejmě
nezavrhujeme ani koberce, nejlépe měkké a příjemné
na došlápnutí, teplé, když na ně stoupnete z postele.
Nejlepší jsou předložky takové velikosti, abyste je snadno vyklepali od prachu. Měkké koberečky s dlouhým
vlasem se do ložnice báječně hodí, ale žádný vysavač
z nich nedostane prach tak, jako když je pořádně vytřepete.
Okna v ložnici by se měla dát dobře otevřít dokořán,
pustit na peřiny čerstvý vzduch a sluníčko patří k zá-
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kladům domácí hygieny. Moderní okna nabízejí zpravidla možnost pootevřeného výklopného mechanismu
a kromě toho i polohu takzvané mikroventilace. Jestli
necháte otevřenou „větračku“ nebo jen mikroventilaci,
záleží na vás, v žádném případě byste ale neměli spát
s úplně zavřenými okny - výměna vzduchu během noci
vám spánek zkvalitní.
Zejména k městskému bydlení bohužel dnes neodmyslitelně patří nejen hlukový, ale také světelný smog. Ve
městě prostě nenajdete skutečnou tmu. Lidské tělo je
přitom nastavené na odpočívání ve tmě - proto spíme
v noci. V ložnici bychom si tedy měli tmu dopřát s pomocí závěsů, žaluzií nebo rolet. Zatímco záclony na
pěkných oknech vlastně nezbytné nejsou, zatemňovací
rolety, žaluzie nebo závěsy by tu být měly. Nabídka je
široká, vybrat si můžete podle stylu ložnice i toho, co
se právě vám líbí. Vybírejte žaluzie, které se dají úplně
uzavřít (to třeba vertikální rozhodně nejdou), pokud
volíte závěsy nebo rolety, měly by být z látky, která nepropouští světlo.
Stavíte a můžete si vybrat, kam povedou okna
z ložnice? Vhodná orientace je na sever nebo na východ, tyto místnosti jsou vždy chladnější a to je na spaní
dobré. O tom, že okna by měla vést raději do zahrady
než do ulice, snad není ani třeba psát, ticho a pocit soukromí už jsme zmiňovali několikrát.

Dekorace a květiny
Výzdoba ložnice je rázu intimního, sem si hosty zpravidla nevodíte, takže si můžete dopřát to, co zpříjemňuje interiér právě vám. Barvy by zde měly být spíše tlumené, uklidňující. Když obrázek proti posteli,
tak takový, který ve vás probouzí příjemné asociace.
Máte v ložnici plyšáka? To vůbec neznamená, že jste
infantilní. Plyšové hračky mohou být příjemnou vzpomínkou na dětství. Nebo mohou plnit roli, kterou doporučuje všem vystresovaným lidem, kteří bojují s nevyřešenými problémy, Antonie Krzemieňová, autorka knih
Síla myšlenky: „S plyšákem můžete vést dialog, který si
s partnerem nebo v zaměstnání vést netroufáte. Můžete i roli otočit a nechat ho mluvit za sebe a naučit se tak
lépe zvládat své vlastní emoce.“ Právě ložnice je ideální
místo, kam se s plyšákem můžete schovat a trénovat sebereflexi, prospěšnou vašemu zdraví.
Dekorací, bez které se ložnice neobejde v žádném případě, je osvětlení. Centrální lustr je tu skoro zbytečný,
daleko účelnější jsou lampičky za hlavou postelí, směrovatelné, abyste si při nich mohli číst nebo je otočit
a použít pouze jako přisvětlení před usínáním. Pokud
se v ložnici oblékáte (a ženy také líčí), budete potřebovat i pěknou lampu u zrcadla. Design svítidel přizpůsobte designu nábytku – do moderní ložnice můžete
dát třeba barevné skleněné svítidla nebo chromované
bodové lampy, do klasické ložnice se bude hodit třeba
mosaz s ozdobným stínidlem ve tvaru květiny nebo dřevo s matovým sklem s kresbou.
Květiny v místnosti, kde se spí? Dříve se říkalo, že sem

www.scanquilt.cz
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nepatří, protože v noci vydechují kysličník uhličitý. Více
než třeba i pět pokojových květin ho ale určitě vydýcháte vy sami, takže tento argument ve větrané ložnici odpadá. Dnes populární styl feng šuej sice tvrdí, že
rostliny atmosféru v ložnic disharmonizují, maximálně
smějí být daleko od postele a musí mít oblé listy, ale
v našich krajích asi tak přísní nebudeme. Pokud máte
pokojovky rádi, jistě vám s nimi bude dobře i v ložnici,
vždyť si s nimi můžete třeba i povídat před spaním –
pak jsou pro vás něco jako výše zmíněný plyšák. Pozor
spíše na substráty, které mohou obsahovat plísně. Zdravý člověk se s jejich nepatrným množstvím vypořádá,
alergik ovšem může mít problémy. I tak se najde řešení - totiž pěstovat rostliny hydroponicky. Vlhký substrát
a misky s vodou mají i svou výhodu - zvlhčují alespoň
mírně vzduch, který v našich příbytcích zejména v zimě
bývá přesušený.
Věnujte ale pozornost vůním. „Čich je jediný smysl,
který nespí. Do limbického systému mozku přicházejí
informace neustále, a to vyvolává emocionální odpověď,“ říká expert na vůně a chutě z univerzity v Cardiffu Tim Jacob. Silné vůně mohou vyvolávat silné emoce
a ovlivnit tak vaše sny. Například voskovka voní nádherně, ale protože svou sladkou těžkou vůni kolem sebe
šíří hlavně večer a v noci, v ložnici byste ji mít neměli.
Také kytice lilií je v tomto smyslu zapovězena. Naopak
jiné vůně probouzejí pocity libé. Kytice voňavých růží
vám sny zaručeně zpříjemní, také vůně stálezeleného
eukalyptu pročišťuje vzduch a navozuje libé pocity. Pro
pokojové květiny samotné bývá ložnice přívětivým místem - teplota je tu nižší, a to většině zelených pokojovek zejména v topném období vyhovuje.

Postel nebo válenda?
Konečně se dostáváme k tomu, v čem a na čem spíme.
Máme-li samostatnou ložnici, pak je volba jasná - umístíme sem postel, kterou přes den používáme jedině
v době nemoci, jinak do ní prostě chodíme jen spát.
Přes den by měla dostat možnost řádně se vyvětrat
a vyschnout od potu. Pokud tedy do ložnice nechodíme, je dobré po ránu alespoň dvě tři hodiny nechat peřiny roztřepané a přehozené přes pelest, teprve pak je
nastlat a přikrýt přehozem, aby se do nich neprášilo.
Tahle možnost odpadá, pokud spíme v místnosti, kterou používáme i během dne. V malých bytech to bohužel bývá časté, také pokoje dospívajících dětí slouží
v naprosté většině jako denní i noční, takže na lůžku se
v noci spí a přes den slouží k sezení i polehávání s knihou, učením nebo u televize. Vhodnější než klasická postel je pak čalouněná válenda, nejlépe s úložným prostorem, kam na den zasteleme peřiny. Pokud počítáme
se spaním pro dva, ať trvale nebo příležitostně, můžeme zvolit některou z rozkládacích sedacích souprav.
Ale pozor – většina z nich má lůžkovou plochu opravdu
jen pro příležitostné spaní, pohodlí od nich mnoho nečekejte. I když se dají najít některé například rohové
sedací soupravy, které jsou po úpravě na spaní jednak
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dostatečně vysoké, aby se na ně dobře uléhalo i vstávalo z nich, a jednak mají pevné pérové polštářování
s kvalitní vycpávkou, takže se na nich leží dost dobře.
Není ovšem nad poctivou postel v ložnici. Svou roli při
výběru určitě pro vás bude hrát design, ten se týká
hlavně materiálu, ze kterého jsou vyrobeny rám a čela.
Velmi efektní jsou kovové postele, většina z nás ale dá
asi přednost dřevu nebo alespoň dýhované dřevotřísce. Masiv je určitě vhodnější, konstrukce postele by
měla být bytelná. Když ji vybíráte, stačí se opřít o čelo
nebo postranice a silou zatlačit. Když máte pocit, že se
konstrukce deformuje a skoro rozkládá na prkna, raději pryč od toho. V posteli přece chcete spát řadu let
a neležíte v ní jen bez hnutí. Nejen matrace a rošty, ale
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i konstrukce by měla být posuzována nejen z hlediska
délky a šířky, ale také z hlediska nosnosti. Jinou postel
bude potřebovat štíhlá slečna, která váží 45 kilo, jinou
urostlý stokilový muž. Standardní délka postelí je 200
cm, ale už pro 180 cm vysokou postavu je to málo - jakmile si dáte ruce nad hlavu a protáhnete nohy, někde se
vám bude nedostávat. Výrobci s tím zpravidla počítají
a bez problémů lze objednat postele dlouhé 220 cm musíte pak ovšem do nich pořídit také správně dlouhé
rošty a matrace.

Pružné rošty
Konstrukci postele tedy máme pevnou, aby něco vydržela a samozřejmě aby se pod námi v noci všelijak

nekývala. Pak je třeba do ní ještě pořídit rošt a matraci. Od roštu se očekává, že bude odpružovat matraci
a pod sebe pustí prach, který pak snadno pod postelí
vytřeme. Pružnost roštu je třeba vybírat podle váhy, ale
také podle typu matrace. Jednoduché rošty se skládají
z rámu a lamel. I u takových je možné najít lamely, na
kterých se dá pružnost nastavit pod různými partiemi
těla různě. Často jsou doporučovány polohovací rošty,
které mají pod hlavou a nohách mechanismu, s jehož
pomocí se dají zvednout do různé výšky. Luxusní rošty
pak tento mechanismus mají elektrický a dají se zvedat
dálkovým ovladačem. Má to ale háček - na takový rošt
nemůžete použít pružinovou matraci, při jejím nákupu jste tedy trochu omezeni. Polohovací rošt je určitě
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vhodný třeba pro lidi, kteří třeba kvůli nemoci pobývají na lůžku i přes den, chtějí si v posteli číst, používat
notebook, někdy se i najíst. Jinak je to popravdě řečeno
trochu nadbytečný luxus, který příliš nevyužijete. I když
třeba trochu si zvednout unavené nohy je zejména pro
lidi, kteří trpí na otoky nebo křečové žíly, nejen příjemné, ale i zdravé.

Matrace - tvrdá nebo měkká?
Každému vyhovuje něco jiného, úplně měkká matrace ale na každodenní spaní příliš vhodná není, hůř se
na nich obracíte, zapadnete do ní a bude se vám hůř
vstávat. Takže lze jen doporučit matraci pevnou, tvrdší. Nakolik, to už je opravdu na vašem uvážení. Matrace mají stupně tvrdosti od jedné do pěti, ortopedi pro
kvalitní spánek doporučují tvrdost tři až pět. Moderní
luxusnější matrace pamatují na anatomické zóny, které je zatěžují v různých místech různě. Těchto zón je
sedm, shora dolů to vypadá takto: vyvážená zóna šíje,
odlehčená zóna ramen, podepřená zóna zad, vyztužená zóna kyčlí, odlehčená zóna stehen, odlehčená zóna
lýtek, podepřené nohy od kotníků dolů. S pomocí kvalitního roštu pak můžete tyto zóny dokonale nastavit
právě pro vaši velikost. Při nákupu matrace ovšem hraje
roli také váha těla, výrobci tento parametr u všech matrací udávají a je dobré si ho najít.
Materiály, ze kterých se matrace vyrábějí, se v posledních desetiletích značně proměnily. Nejnovějším hitem
je takzvaná viskoelastická polyuretanová takzvaná líná
pěna. Tento materiál totiž mění svoji tvrdost v závislosti
na teplotě a tlaku těla uživatele. To znamená, že matrace při kontaktu s tělesným teplem měkne, tělu ustupuje, čímž dochází k rovnoměrnému rozložení hmotnosti
a dokonalému přizpůsobení křivkám lidského těla. Díky
efektu takzvaného pomalého vracení do původní polohy se omezuje protitlak, nedochází k narušení krevního
oběhu a svalstvo je během spánku naprosto uvolněné.
Dalším vysoce kvalitním materiálem je latex, směs přírodního a syntetického kaučuku, jehož velkou výhodou
je vysoká bodová elasticita - k deformaci materiálu dochází pouze na místech, na která je vyvíjena síla a rychle
se vrací do původní polohy. Dále se používají tzv. studené pěny, i ty se dobře přizpůsobují tlaku lidského těla.
Jednodruhové matrace ovšem najdeme spíše zřídka, ty
kvalitní se vytvářejí jako sendvič, skládající se z několika vrstev různých materiálů nebo stejného materiálu
různé hustoty. To umožňuje lepší prodyšnost matrace
a tím i lepší hygienu spánku. Výhodou je i to, že tyto
matrace mívají jednu stranu tvrdší a druhou měkčí, můžete tedy obrátit, když potřebujete změnu.
Jednou z forem sendvičové matrace jsou i moderní taštičkové výrobky. Klasické pružinové matrace se hodí
spíše na příležitostná lůžka, taštičkové – tedy takové,
které mají mnoho malých pružin obalených textilní sáčky, ovšem mívají vrstvu pružin „obalenou“ vrstvou latexu nebo studené pěny, čímž se komfort matrace zvyšuje. Taštičky navíc skrývají pružiny různé pevnosti, které
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tak mohou být sestaveny opět do anatomických zón.
Pod pružinové a taštičkové matrace ovšem nemůžete
použít polohovací rošt – prostě se nedají polohovat.

Přírodní materiály
Přestože moderní materiály zaručují vysoký komfort
a zdálo se, že klasické materiály z trhu úplně vytlačily,
čas ukázal, že tomu tak úplně není. A tak se dnes znovu
vrátily do nabídky i matrace plněné výhradně přírodními materiály - bavlněnou nebo vlněnou cupaninou,
koňskými žíněmi, lisovaným kokosovým vláknem. Tady
je třeba zmínit, že latex může být ve své nejvyšší kvalitě také zcela přírodní a ty nejlepší biologické matrace
ho pro změkčení bavlněných či žíněných vycpávek používají jako doplňkovou vrstvu. V optimální tvrdosti tři
až pět tak najdete matrace s vynikajícími vlastnostmi,
které mají například vrstvu vlny (teplou) z jedné strany,
vrstvu bavlny (chladnější) z druhé strany a mezi nimi
buď kokosovou, nebo latexovou vrstvu. Lidé, kteří si
stěžují, že na moderních matracích se více potí, nebo
z nich prostě nemají dobrý pocit, tak mohou zvolit právě některou přírodní klasiku, případně doplněnou pružinami.
Co by v každém případě mělo být z přírodního vlákna, je potah matrace. Bavlna nebo viskóza oproti syntetice zajišťuje dobrou prodyšnost. V každém případě
je vhodné najít matraci, jejíž vrchní potah se dá snadno sundat (většinou bývá na zip) a vyprat. Pokud vaše
matrace takový nemá nebo ten, který máte, je už ve
špatném stavu, můžete si ho pořídit nový - potahy na
matrace se prodávají samostatně, stejně jako podložky,
kterými si můžete matraci o několik centimetrů zvýšit,
ale také třeba „zateplit“, když si pořídíte třeba podložku s výplní z vlny na zimu.

Polštáře a přikrývky
Jsme pomalu na konci výčtu všeho, co nám zaručí klidný
a zdravý spánek, zbývá poslední, ale rozhodně ne nejméně důležitá věc - lůžkoviny. Polštář patří k věcem, která
nám na posteli pomáhají napravit bolavá záda. Aby ovšem krční páteř opravdu odpočívala, musí mít správnou
polohu. K dispozici jsou anatomické polštáře z líné pěny,
které se vytvarují podle hlavy a krku a měly by vám tak
nejlépe sloužit jako rehabilitační pomůcka. Ne každému
se ale na takovém opravdu dobře usíná a sní, potřeba
srovnání krku závisí na poloze, ve které spíte nejdelší část
noci, ale i na stavu právě vaší krční páteře. V každém případě by měl být polštář poddajný a měl by vám umožnit
se v noci obrátit z polohy na zádech na bok, aniž by vám
některá z nich byla nepohodlná a probudila vás. Hodně
se jako náplň používají tzv. dutá vlákna, v jejich kvalitě jsou ale velké rozdíly. Ta levnější bývají nepoddajná,
tvrdá, ta kvalitní se vyrovnají peří. Péřové polštáře rozhodně nezavrhujme. Pokud tedy netrpíte alergií na peří.
I v nich jsou rozdíly - nejměkčí a nejjemnější je prachové
husí peří, z levných polštářů naopak můžete občas vytáhnout kousek zbylého brku, který vás před tím v noci
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pěkně popichoval a rušil vám spaní. Péřové polštáře se
plní různým množstvím peří, můžete je tedy mít méně
nebo více vycpané a tím plošší nebo naducanější. U nás
se většinou používá rozměr 70x90 cm, ovšem jiný kraj
jiný mrav, například německé nebo francouzské polštáře
bývají spíš 80x80 cm a v našich obchodech je teď dost často najdete. Velikost si ohlídejte, jinak budete pořizovat
kompletně nové povlečení.

Stejně jako polštáře i přikrývky se plní dutým vláknem
nebo peřím. K tomu přičtěte ještě vlněné rouno, velmi
příjemný ale také velmi hřejivý materiál, určený hlavně
pro ty, kdo rádi spí ve skutečně chladné místnosti. Dutá
vlákna v tuto chvíli vedou – jsou lehká a ta dobrá také
měkká a příjemná i prodyšná. Další jejich nespornou výhodou je snadné čištění. Zatímco péřovou deku doma
prostě nevyperete, duté vlákno zvládne větší pračka
nebo se dá dát do jakékoliv prádelny. Peří potřebuje
speciální čistírnu a při čištění se musí přesypat do nových
sypků. Doba tlustých duchen je dávno pryč a nechat si
ušít po čištění peří novou prošívanou deku nevyjde zrovna levně. Přesto by konzervativní zastánci peří na čištění
neměli zapomínat a alespoň jednou za tři až pět let ho
přikrývkám dopřát. Do peří se i přes nejkvalitnější saténové sypky dostává jemný prach a peří samo o sobě
se postupně rozpadá na droboučké prachové částice.
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Určitě nechcete spát pod dekou plnou prachu a roztočů,
takže na čištění peří opravdu pamatujte. Nebo si raději
zvykněte na praktická dutá vlákna.

Povlečení není jen o designu
V pěkné ložnici na nastlané posteli nám povlečení padne do oka na první pohled. Ještě před nějakými třiceti
lety jste měli na vybranou buď z jemné bílé véby, nebo
dražšího damašku s vetkávaným vzorem, maximálně
jste si mohli pořídit „babičkovský“ proužkovaný nebo
kostičkovaný kanafas. Dnes ložnicím vládnou barvy
a vzory, návrháři se předhánějí v jejich vymýšlení a každý rok přinese nějaké nové trendy.
„Vzory podléhají módě,“ vysvětluje Adriena Mahmoodová, která se lůžkovinami zabývá profesionálně už
dvacet let. „Módu diktují návrháři, když se nějaký vzor
zákazníkům zalíbí, ovládne najednou v různých obměnách celý svět. Letos se například hodně prodávají černobílé dekory.“ Pro zákazníka je ovšem důležitý nejen
vzor, ale hlavně materiál, ze kterého je povlečení ušité.
Jak poznat ten opravdu kvalitní krep nebo satén? „Není
to jednoduché,“ vysvětluje Adriena, „dokonce i my si
někdy na novou nabídku látek bereme lupu a počítáme
nitě a posuzujeme jejich pevnost, na první pohled se to
opravdu někdy nepozná. Když si ale vedle sebe položíte třeba prostěradlo z obyčejné bavlny a z upravené
broušené, jasně vidíte, že to druhé je jemnější a pevnější. Zákazníci se často brání, když je materiál označen
jako viskóza. To ale není třeba – viskóza je také přírodní
materiál, dnes se vlákna vytahují z různých přírodních
materiálů, nejen z bavlny. Některá jsou dokonce doporučovaná a žádaná – třeba příměs vlákna z aloe vera.“
Satén nebo krep? „Krep se u nás pořád ještě hodně
prodává, ale zdá se, že ve světě je na ústupu, na letošním veletrhu v Německu jsme se s ním setkali už jen
málo. Nejspíš je to tím, že kvalitní satény se už také
nemusí žehlit a vypadají prostě lépe. Kdo má rád měkký hřejivý materiál, volí bavlněný flanel.“ Kvalitu materiálu nejlépe zodpoví cena a specializovaný prodejce.
„Nápodoba vzorů u čínských a vietnamských prodejců
je bohužel velice pružná, tomu se prostě nedá zabránit. Ovšem kvalitu materiálu poznáte rychle, určitě po
prvním vyprání. Většinou jde o směsi s polyesterem – to
je opravdu umělé vlákno, které na spaní není dobré,
škrábe a při praní na vyšší teploty se deformuje.“ I v povlečení se stále objevují nějaké novinky, v posledních letech můžete koupit kromě hladkých, žersejových nebo
froté prostěradel také pevné, měkké a dobře prodyšné
mikrovlákno. „Prostěradla z něj jsou stále oblíbenější, mimo jiné i pro velkou škálu barev, které opravdu
nepouštějí. Dají se dobře vyprat i při nižších teplotách,
takže vám šetří peníze při údržbě. Nabízelo se i povlečení z mikrovlákna, to ale takový úspěch jako prostěradla nemá. Je přece jen dost silné a my jsme zvyklí na
polštářích a přikrývkách na jemné slabé materiály.“
Text: Gabriela Koulová,
foto: Shutterstock.com
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PLÁNUJETE

NOVOU KOUPELNU?
Ať si zařizujete koupelnu v novém bytě nebo se chystáte
k rekonstrukci vaší dosluhující, nabízíme vám orientaci v aktuálních možnostech a trendech.

INZERCE
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Časy se mění - zatímco dřív bývala koupelna intimním
místem, dnes se z vany můžete třeba dívat na televizi
nebo komunikovat s návštěvou. Koupelny se stěhují
a stávají se integrovanou součástí bytového interiéru.
Koupelna už není jen místem pro hygienu, moderními
bytovými architekty je vnímána jako nejen relaxační,
ale více méně i společenský prostor. Tento trend ovlivnil i vzhled jednotlivých částí moderního koupelnového
vybavení, velmi populární jsou volně stojící panely nebo
poloostrovní kusy nábytku se zabudovanými umyvadly,
přístupnými z více stran, křesílka, lehátka, pojízdné či
otočné skříňky a kontejnery, které zvyšují ergonomické
funkce. Že si otevřenou koupelnu mohou dovolit jen
majitelé velkorysých interiérových prostor? Omyl! Můžete si ji vybudovat i v malometrážních bytech. Když si tento relaxační prostor oddělíte od obývacího třeba skleněným pojezdným panelem, můžete si původní koupelnu
přebudovat třeba na počítačovou pracovnu. Tento trend
interiérového řešení se stává velmi oblíbeným především
u mladé, zatím bezdětné generace.

Wellness v ložnici
A můžeme jít ještě dál - výrobci koupelnového vybavení se snaží svou nabídku inovovat se zaměřením na
atraktivitu či přímo výstřednosti. Můžete si pořídit třeba box, který napojíte na elektřinu, vodu a odpad a postavíte ho do ložnice, a máte nejen kombinaci sprchy
a sauny, ale i vzhledově atraktivní interiérový prvek.
Představte si tu parádu - po horké lázni se odeberete
rovnu do své postele. Vlastně to není nic nového, jde
jen o inovovaný návrat k dřívějšímu životnímu stylu na
šlechtických sídlech. Ta byla kdysi většinou řešena právě
tímto způsobem, kdy na lůžkovou část navazoval lázeňský či lazebnický provoz.

Nové trendy v obkladech
A protože interiérová móda velí koupelnu zviditelnit,
jako první se proměnily obklady. Vykachličkované koupelny „prokřižované“ spárami už se přežily. Keramické
dlaždice jsou sice stále žádané, ale doznaly změn jak
v designu, tak velikosti. Platí pravidlo, čím méně spár,
tím větší elegance a hlavně dokonalejší udržování čistoty. Moderní design dává ale přednost lesklým povrchům, tedy sklu a plastu, a to v kombinaci s materiály
pro koupelny zcela neobvyklými – například cihlami,
betonem nebo kamenným zdivem. Tento trend podtrhuje „otevřenost“ koupelny do dalšího obývacího
prostoru. Bývá oddělena třeba jen průhlednými pojízdnými panely, a proto je velmi důležitý design odkladů,
který může mít samozřejmě jiný desén i barevnost, ale
měl by být v harmonii s ostatním interiérem.

Skleněné zástěny i obklady
Sklo do koupelny – není to nebezpečné? Můžete být
v klidu, dnes se používá sklo nerozbitné. A pokud by
vám průhledné připomínalo výkladní skříň, můžete zvolit sklo neprůhledné. Skleněné dveře a zástěny rovněž

46 | BYDLENÍ

brání rozstřikování vody po koupelně a navíc se uvnitř
nich drží teplo z proudící vody, což je příjemné především při nízké teplotě v koupelně. V trendy koupelnách
se zabydlují i skleněné obklady stěn. Neotřelý design,
široká škála barev či snadná údržba činí barevná skla
jedním z nejžádanějších dekorativních prvků na současném trhu. Design si můžete nechat vytvořit podle svého
vkusu, od čirého až po grafosklo s nejrůznějšími motivy,
velmi efektní je například obklad prosvětlený z hrany
páskem LED diod. Nehledě na praktičnost tohoto řešení: nemusíte se bát plísní a špíny ve spárách obkladů,
ani náročné údržby. Dokonale hladký skleněný obklad
se snadno čistí.

Velké formáty a 3D
Poslední trendy fandí efektní barevnosti koupelnových
obkladů. Jednou z možností, jak si dopřát poslední trendy a nebát se, že vás za pár let svou křiklavostí omrzí, je
použití neutrálního dekoru a pouze jednu stěnu či její
část ozvláštnit výraznějším obkladem. Pokud se časem
okouká, nebude výměna tolik „bolet“. Takovou variantu nabízejí třeba plastické 3D obklady. Trojrozměrné
stěny společně se světlem dokážou vytvořit plastické
formy plné prohlubujících se stínů, což oceníte při relaxační koupeli nebo ve světle zmíněných svíček. Povrch
těchto obkladů zajišťuje tlumení zvuku, což se v moderní otevřené koupelně může hodit. Pro milovníky stylu
je důležité, že plastické obklady se nabízejí v tak velké
paletě desénů, že si určitě vyberete. Stačí jedna stěna
obložená tímto velkoformátovým „reliéfem“ a vaše
koupelna dostane naprosto moderní vzhled. Zdravotně
a hygienicky nezávadný plastový profil se používá pro
jeho snadnou údržbu – obklad stačí omýt nebo otřít.
Velmi oblíbenou variantou jsou například mozaikové
motivy a geometrické vzory.

Luxusní půvab kamene
Horkým hitem se staly kamenné obklady. Nejenže koupelnu oživí, ale vnesou do ní eleganci a nádech surového kamene a přírody. Je libo onyx, mramor, travertin
nebo žula? Volit je možné mezi různými povrchovými
úpravami podle vlastností kamene – leštěné, matné
nebo kartáčované. Na povrch přírodního kamene se
aplikují trvalé impregnace, které zcela zamezuji nasákavosti. Přírodní kámen lze použít nejen jako obklady, ale také na podlahy, koupelnové desky, kamenná
umyvadla, vaničky, apod. Zároveň je kámen ideální
variantou při instalaci podlahového topení či topného
panelu. Levnější variantou jsou imitace kamene vyrobené z lehčeného betonu, ale v tomto případě už jde
jen o dekorativní záležitost na stěny, kde není přímý
kontakt s vodou. Betonové obklady do koupelny se nejčastěji dávají jako dekorace na stěnu nad umyvadlem či
kolem vstupních dveří.

Barevné koupelnové proměny
Pro koupelnovou sanitu, vybavení a obložení stěn je už

KOUPELNA
umocní zážitek

Objednejte si katalog zdarma!
https://eshop.sapho.cz/

KOUPELNY

OD ČESKÉHO
www.sapho.cz VÝROBCE

tradičně typická bílá barva, která evokuje pocit čistoty
a je v našem vědomí s místem očisty těla těsně spjata.
Netřeba dodávat, že toto zažité spojení bylo také výsledkem dlouholeté uniformní nabídky výrobců a jakési
konzumní konzervativnosti českého spotřebitele. Časy
se ale změnily a s nimi v posledních desetiletích došlo
i ke značným změnám v oblasti výroby a nabídky obkladů i sanity a logicky také k nárokům spotřebitele.
Pastelové barvy koupelen nejsou dnes ničím zvláštním
a za výstřední se nepovažují ani syté či velice výrazné
odstíny a odvážné dezény.

Koupelna jako šachovnice
V moderních koupelnách se zabydlela i černá barva.
Černé umyvadlo a vana jsou nejen elegantní, ale skvěle se udržují v čistotě. Nádech luxusu nabízejí i černé
velkoformátové dlaždice, které lze použít k obkladu
stěn i položit na podlahu. V jednom prostoru je možné
navíc kombinovat různé rozměry obkladu a dosáhnout
tak optického zpestření jednobarevné plochy. Matný povrch černou plochu opticky zjemňuje a je také
praktičtější pro údržbu. Lesklý povrch je na údržbu sice
o dost náročnější, nicméně vyleštěná plocha působí
velmi luxusním zrcadlovým dojmem a to je za vynaloženou námahu při úklidu více než adekvátní odměna.
Pro koho je jednolitá černá plocha přece jen trochu silná káva, může libovolně kombinovat a zjemnit dopad
dominantní černé například barevnou výmalbou (často
je kombinována s červenou, nebo vínovou) či rozjasnit
místnost s černou podlahou světlým obkladem. Nebo
naopak. Také sanitární vybavení a nábytek nabízejí výrobci v různých barevných kombinacích s černou.

Pestrá paleta podlah
Zatímco kdysi se do koupelen pokládaly na podlahu jen
dlaždice, dnes je situace mnohem variabilnější. Kritériem pro výběr jsou odolnost proti vlhkosti a kvalitní povrchová úprava. Nové technologie přinesly do koupelny
nové dříve nepoužívané materiály a pomohly vzkřísit
i ty starší. Jen se jednotlivé segmenty plošně zvětšily,
aby ubylo špínou se zanášejících spár. Mezi koupelnové
podlahy se vedle klasických dlažeb prosazují stále více
i materiály jako dřevo, korek, ale i PVC či laminát. O dřevu do koupelny pochybujete? Nemusíte. Dřevo jako
přírodní materiál dobře odolá vlhkosti, samozřejmě při
dodržení určitých pravidel instalace a pak i údržby. Kvalita a hlavně trvanlivost dřevěné podlahy v koupelně je
daná jednak samotným materiálem podlahy, ale současně také její pokládkou. Pokládka musí být „těsná“,
jednotlivé díky musí k sobě lícovat tak, aby vlhkost nevnikala do podkladu. Podlaha musí mít voděvzdornou
povrchovou úpravu a platí to i pro zalištování podlahy. Chcete si pořídit do své koupelny opravdu moderní
podlahu? Pak si pořiďte vinyl. Je vysoce odolný, ale má
i kvalitní úpravu povrchu a skvěle propouští teplo, takže je ideální pro podlahové vytápění. Vinylové podlahy
sice nejsou vyrobeny z přírodních materiálů, ale díky
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moderním výrobním postupům je od přírodních podlah
jen stěží rozeznáte.

Nábytek do koupelny
Zásadním kritériem pro výběr nábytku je jeho harmonie s obklady a dlažbou. Kromě toho musí také plnit
svou hlavní funkci – skrýt vše, co má být skryto. Ale to
není všechno - vlhkost a teplo kladou na koupelnový
nábytek velké nároky. Při jeho výběru musíme vzít na
zřetel nejen design, barvy a styl, ale také kvalitní řemeslné provedení a použité materiály. Jako první se nabízí
osvědčení klasika – masivní dřevo. Nábytek z masivu je
samozřejmě velice odolný, a to nejen proti vodě. Ideální je nábytek z tropických dřevin, stylově i rozměrově se
však hodí spíše do větších koupelen, v nichž vyniknou
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krásné rustikální tvary a specifický povrch. Další možností je lamino: v podstatě dřevotřísková deska pokrytá laminovacím papírem a zalitá melaninovou pryskyřicí, která vytvoří proti vlhkosti odolný povrch. Velkou
výhodou laminátové úpravy je barevná a povrchová
rozmanitost. Výrobci mnohdy nabízejí i čelní skleněné
plochy skříněk pod umyvadlo dle vlastního výběru. Pokud milujete dřevo, ale v koupelně z něj máte trochu
obavu, zkuste jeho imitaci ve formě MDF. Jde o dřevovláknitou desku kompaktní struktury, která je poměrně
odolná vůči vodě. Při její výrobě se nepoužívají lepidla. MDF desky mají různé dezény, nicméně nejčastější
a nejoblíbenější je právě imitace dřeva. Výrobci jdou při
výrobě tak daleko, že i povrch desky na omak dřevo
připomíná.

Skříňky spíše nahoru
Chcete-li mít koupelnu opravdu stylovou, nejjednodušší cestou bude pořízení rovnou celého koupelnového
setu nábytku, který se vyrábí v mnoha barvách a jehož
provedení bude s daným prostorem koupelny harmonizovat. Pokud ale máte netypické prostory nebo chcete
dát přednost vlastní kreativitě, a tudíž originalitě, čeká
vás výběr samostatných kousků skříněk: ať už stojících
nebo závěsných. Velmi praktické jsou vysoké koupelnové skříňky v rozmezí od 120 do 180 cm, které už v sobě
mají zabudovaný koš na prádlo. Pro koupelnu platí pravidlo, že skříňky by měly být spíše vysoko než na podlaze. Volný prostor kolem vany je rozhodně příjemnější,
pocit stísněnosti relaxaci neprospívá.
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Umyvadlo z nerezu a skla?
Nejvíce používanou součástí koupelny je samozřejmě
umyvadlo, které by nemělo být ani příliš velké, ani příliš malé. Na trhu jsou k mání různé, dokonce i bizarní
tvary. I v materiálech je dnes velký výběr. Osvědčenou
klasikou jsou umyvadla keramická. Jejich hlavní výhoda
spočívá v odolnosti a snadné údržbě. Pokud jde o design, doporučuje se sladit umyvadlo s keramickými obklady. Jako další z možných materiálů se nabízí nerez.

řenější. Díky svým vlastnostem akrylát dovoluje výrobu
van různých tvarů (asymetrické, rohové). Standardně
má sílu 4–5 mm, u náročných tvarů výrobci používají materiál silný 8 mm. Mezi odolnější typy patří vany
vyrobené sendvičovým způsobem (dvě vrstvy akrylátu
s pevnou výplní). Pro výslednou pevnost a tuhost jsou
vany vyztužené např. sklolaminátem (LA) nebo polyuretanovou pěnou (PU). Vany vyztužené PU Plus jsou díky
své tuhosti a tepelně i zvukově izolačním vlastnostem
vhodné zejména pro montáž hydromasážních systémů.
Ale protože akrylát je citlivější povrch, radno používat
čisticí písek.

Smalt je stále in
Kvalita ocelové smaltované vany závisí na tloušťce stěn
– nejkvalitnější typy mají tloušťku 3,5 mm, kde 2,9 mm
tvoří ocelový základ a 0,6 mm připadá na vrstvu smaltu. Povrch dobře odolává otěru a poškrábání, nevadí
mu chemikálie, pozor ale na oprýsknutí smaltu po pádu
těžkého či ostrého předmětu. Smaltované vany lze opatřit protiskluzovou úpravou antislip – směsí křemičitého
písku zataveného do smaltu při vysoké teplotě. Povrchy
ze smaltu také lépe odolávají zabarvení z kosmetických
a přírodních přísad v koupeli.

Asymetrická vana
Rovněž údržba nerezového umyvadla je snadná, úplně
stačí suchý hadřík. Nerezovou ocel preferují především
ti, kdo touží po elegantním, chladně působícím designu. Není však vyloučena ani „přátelštější“ varianta.
Koupelna s nerezovým umyvadlem totiž vůbec nemusí
působit chladně, když do ní vyberete vhodné doplňky,
které ji příjemně zútulní. Ostatně, není to pouze a jen
chladný minimalismus, co se dnes nosí v moderních
koupelnách. Umyvadlo z nerezu společně s nerezovou
vanou tvoří dokonalý pár. Vany z tohoto materiálu nahradily staré dobré litinové vany, které se vyznačovaly
výbornými tepelnými vlastnostmi. Nerezové vany jsou
podstatně lehčí, ale svým designem mohou ty litinové příjemně připomínat. Samostatně stojící koupací
nádoby na nožkách pak vnesou do koupelny nádech
nostalgie... Ten, kdo touží po extravagantnějším řešení, si může dopřát umyvadlo skleněné, které je samozřejmě nerozbitné. Skleněná umyvadla se pyšní neotřelým nadčasovým designem. Každou koupelnu promění
v originální prostředí.

Není vana jako vana
Při výběru té pravé však musíme zohlednit hned několik
hledisek. Kdo je zvyklý na hodinovou relaxační koupel,
zvolí asi klasickou litinovou vanu nebo exkluzivní tzv.
měkkou vanu (je vyrobena z rotačně tvarovaného plastu, který se teplem roztahuje), v nichž teplá voda vydrží
dvojnásobně déle než ve vaně akrylátové. Ale právě
akrylátové vany jsou v našich domácnostech nejrozší-
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Její největší výhodou je překvapivě velký vnitřní prostor. Koupající se člověk leží na celkové ploše vany vlastně šikmo, takže může využít na délku větší prostor, než
v klasické obdélníkové vaně. Ale pozor, asymetrická
není totéž, co rohová vana. Dá se říct, že stojí na půl
cesty mezi rohovou a obdélníkovou verzí a má výhody
obou. Už název „asymetrická“ naznačuje, že vana nedodržuje symetrii délky a šířky. Rozměry asymetrických
van se pohybují už od 75 cm na šířku a 140 cm na délku, jsou proto vhodné i do malých koupelen. Některé
asymetrické vany nabízejí nejen pohodlné koupání, ale
i sprchování. Zatímco v klasické vaně se vysprchujete
jen při určitém omezení komfortu, asymetrická vana
může plnohodnotně nahradit sprchový kout. Pokud se
chcete ve vaně pravidelně sprchovat, vyberte takovou,
která nemá odtok uprostřed, ale na straně. Vana je tak
pomyslně rozdělena na koupací a sprchovací část, která
bývá co nejširší a mívá rovné dno.

Masážní vany
Hydromasážní systémy se instalují do van různých tvarů a materiálů a nabízejí tři typy masážních systémů:
Vířivý – klasický vířivý systém je vlastně původní technikou vodní masáže. Voda z vany je nasávána čerpadlem
do okruhu a následně vracena do vany přes speciální
boční trysky. Ty jsou umístěny proti důležitým masážním bodům na těle. Jednotlivé paprsky vody smíšené
se vzduchem mají pevnou pozici, ale ručním seřizováním výstupních trysek je možné individuálně měnit
jejich směr. Odlišně pak pracuje systém turbo-whirl,
který nemá kolem vany žádné trubky. Na bocích vany
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je umístěno od 4 do 6 samostatných turbín, které mají
každá svůj vlastní motor a silou vhání vodu do prostoru
vany. Perličkový systém využívá efektu proudícího studeného nebo ohřívaného stlačeného vzduchu podobně
jako je tomu u přírodních gejzírů. Proudy vzduchu jsou
do vany vháněny přes řadu trysek (jednocestných ventilů), které jsou umístěny na dně vany. Většinou je na
dně vany umístěno mezi 30 až 50 vzduchovými kanálky.
Tento efekt může vznikat pomocí dmychadla, který generuje horký vzduch a udržuje ve vaně stálou teplotu.

Perličkový systém tak umožňuje jemnou masáž povrchových nervových tkání na těle. Kombinovaný systém
je kombinací dvou předchozích systémů, tedy vířivého
a perličkového. Jde o aktivní vířivou masáž, která je doplňována ještě jemným účinkem perličkového systému.
Takováto masáž má dvojnásobný účinek a umožňuje
větší požitek.

Sprchový kout a vanička
Nedílnou součástí mnoha koupelen je sprchový kout.
Pokud si ho pořídíte bez vaničky, musíte znát podmínky
jeho správného vybudování a instalace odtokových žlabů. Jinak budete po každém sprchování vytírat koupelnu. Ke sprchovým koutům bez vaničky patří samostatné
sprchové zástěny se skleněnou nebo plastovou výplní.
Otevírání dveří bývá posuvné na kolečkách, nebo je
řešeno pomocí závěsných pantů. Při výběru sprchového koutu s vaničkou je třeba brát v potaz prostorové
možnosti koupelny. Zvolit můžete vaničku čtvrtkruhovou, čtvercovou, obdélníkovou nebo pětiúhelníkovou.
Vaničky se vyrábí z akrylátu, ABS plastu nebo keramiky.
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Zvláště rodiny s dětmi a senioři ocení vaničky s protiskluzovou úpravou. Čtvrtkruhová vanička je ideální do
malé koupelny, do obdélníkové vaničky se pohodlně
vejdou dva lidé, proto je vhodná i ke sprchování člověka s omezenou hybností. Vyšší vaničku volíme, budeme-li v ní koupat malé děti, pro seniora nebo člověka
s omezenou hybností je vhodná vanička nižší.

Funkční i krásné baterie
Při výběru vodovodní baterie do koupelny nás v první řadě zajímá její vzhled, jelikož jde o prvek, který
může naši koupelnu esteticky povýšit. Vodovodní baterie a doplňky se vyrábí v ucelených sériích, takže není
problém designově sladit umyvadlovou baterii se sprchovou, vanovou nebo bidetovou. Při výběru bychom
se ale měli také zajímat o funkční parametry. Jedním
z kritérií, které by měla kvalitní vodovodní baterie splňovat, je především dlouhá životnost a bezproblémová funkčnost. K úsporám stále dražší vody pomáhají
omezovače průtoku přímo v kartuších, perlátory a také
omezovače teploty vody. Obecně je vhodnější používat
pákové vodovodní armatury, protože se nejen pohodlněji ovládají, ale rychleji se na nich nastaví požadovaná
teplota, čímž lze uspořit značné množství protékající
vody. Skutečně citelnou úsporu vody zajistí termostatické baterie. Automaticky regulují teplotu vody, kterou
si nastavíte, a udržují ji stále stejnou i při kolísání tlaku
v rozvodech. Při používání termostatických baterií činí
úspora až 50% vody a energie na její ohřev. Dalším kladem termostatických armatur je maximální bezpečnost
– není možné omylem pustit horkou vodu, což ocení
především rodiče malých dětí. Na vodovodní termostatické baterii si totiž jednoduše nastavíte nejvyšší možnou teplotu (38° C) a integrovaná pojistka horké vody
zabrání neúmyslnému puštění horké vody. Dalším typem armatury je elektronická bezdotyková vodovodní
baterie. Jde o vysoce funkční, snadno ovladatelné baterie, které spoří vodu tak, že umožňují nastavení času
jejího průtoku.

Koupelnu dotvářejí doplňky
Jakákoliv koupelna může mít svůj půvab, pokud se v ní
budete cítit příjemně. Někdo má rád retro styl, jiný venkovský, a další touží po minimalistické moderně. Svět
koupelen se zkrátka řídí vaším vlastním vkusem a fantazií. Velkou roli při stylizaci koupelny hrají doplňky.
Nejen osvětlovací tělesa, držáky na ručníky, radiátory
a zrcadla, ale i vypínače, mýdlenky, kosmetické dózy,
kelímky a podobně. Skvělý efekt tvoří doplňky ze dřeva, patinovaného tmavého kovu a proutí. Zapomeňte
ale na přezdobené koupelny s mnoha detaily a dekoracemi. Současné trendy nabádají spíše k jednoduchosti,
než ke zdobnosti.

Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com
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Nové vchodové dveře do domu, garážová
vrata i okna nejen zvýší kvalitu vašeho domu,
ale vylepší i jeho vzhled.
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Aby vchodové dveře plnily všechny funkce, při výběru
se zaměříme hlavně na materiál, vlastnosti, rozměry,
bezpečnostní prvky, design a instalaci. Cena dveří závisí na materiálu (plast, hliník, masiv), profilu, výplni (celoprosklené, částečně prosklené, s plnou dveřní
výplní, s různou orientací příček, normální nebo bezpečnostní sklo). Pak také na rozměrech, typu kování
a zámku, vložce, pantech, povrchové úpravě a dalším
příslušenství (mj. elektro otevírač dveří, zámky na číselné kódy, otisky prstů).Podle kombinace vlastností těchto parametrů lze vyrobit dveře za 16 000 Kč, ale také
za 45 000 Kč.

Dřevo stále žádané
Dveře z přírodního materiálu dobře vypadají, zaručují
dlouhou životnost a bezproblémovou funkčnost. Vyrábějí se standardně z hranolů o tloušťce cca 68 cm, ale
není problém vyrobit i masivnější dveře s tloušťkou 68
mm. Výhodou dřevěných dveří je možnost výběru z bohaté palety barev. Dveře mohou mít lazuru s viditelnou
strukturou dřeva, nebo mít některý z barevných odstínů. Vzhled dveří má být podle architektů maximálně
jednoduchý, aby nechal vyznít materiál nebo detaily.
I díky výběru dřevin pro podlahové krytiny a nábytek
je nyní v kurzu exkluzivně vyhlížející ořech v tmavším
odstínu. Opět je populární také dub, smrk, borovice
a modřín, zajímavý je také jasan a pro náročnější uživatele exotické dřeviny mahagon a meranti. Dřevo se
ponechává v původní podobě s nahodilou skladbou
takzvané sesazenky. Jedinečná a neopakovatelná kresba tak činí z každého kusu originál. „Natur“ vzhledu se
dosahuje speciálními odolnými laky, které činí povrch
příjemným na omak a zároveň mu zachovají původní
dezén.

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

Design a elektronika
Důležitým aspektem je vzhled dveří. Lze si objednat
dveře celoprosklené, částečně prosklené, s plnou dveřní
výplní i s různou orientací příček. Samozřejmostí je široká nabídka barevných odstínů či dřevodekorů. Vzhled
ovlivní i dveřní kování, klika, koule nebo madlo z venkovní strany. Při výběru dveří však nezapomínejme na
jedno: design dveří by měl vždy ladit s celkovým vzhledem domu. Splněna musí být i požární odolnost dveří
EI, což je doba, po kterou je konstrukce schopna odolávat účinkům plamene a vysokým teplotám. U běžných
dveří do bytu je to 30 minut. A důležité je samozřejmě
ovládání dveří. Vedle klasických způsobů klíči lze dveře otevírat elektronickými systémy, jako je čtečka karet
nebo čipů, biometrická čtečka otisku prstu, klávesnice
za pomoci PIN kódu, elektronické systémy dálkového
otevírání či telefon s pomocí bluetooth.

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

Vchod pro auta
Vrata nejsou pouhou uzávěrou naší garáže. Pokud je
garáž propojena s domem, chrání vrata náš majetek
před vloupáním. Měla by také dobře tepelně izolovat
a určitě nás bude zajímat i úprava povrchu, včetně barev. Platí rovnice: čím jsou garážová vrata kvalitnější,
tím snazší bude jejich údržba a životnost. Každá garážová vrata splňují více funkcí. Nejpodstatnější jsou prostorové rozměry a způsob otevírání, na druhé straně by
garážová vrata měla zapadnout do architektury našeho
domu, takže je třeba brát v potaz estetické hledisko.
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Systém Easy Door

Pozor na koupi vrat v akcích: většina akčního zboží je
tzv. oholená nebo vázaná. Koupíte v akci garážová vrata např. za 12.000 Kč, ale zjistíte, že vám u nich nevyhovuje kování, pouze základní nátěr, pouze jeden kus
dálkového ovládání atd. Proto budete nuceni dokoupit
sadu drobného, ale nutného příslušenství a dodělávek.
V takovém případě se cena akčních garážových vrat
může ve finále vyšplhat na dvojnásobek.
Sekční vrata vedou
Uživatelé nejčastěji volí pro svoje garáže sekční vrata.
Nejsou drahá, nejsou hlučná, jsou prostorově nenáročná (zabírají pouze místo pod stropem garáže, např.
výklopná vrata vylučují zastavení těsně před garáží).
Kvalitní sekční vrata výborně těsní jak po celém obvodu, tak mezi jednotlivými sekcemi, proto jsou vhodná
do zateplených garáží. V provozu jsou velmi spolehlivá
a lze je snadno otevřít i při výpadku elektřiny. Vhodná
jsou jak do garáží pro jeden vůz, tak pro dvojgaráže.
U těchto vrat se jednotlivé sekce vysouvají ve vodících
drahách podél zdi pod strop. Systém sekčních vrat se
skládá z vodících lišt, po nichž se vrata vysouvají, z jednotlivých sekcí, pantů, pružin, hřídele a koleček. Veškeré kovové příslušenství je na povrchu chráněno proti korozi žárovým pozinkováním. Vrata jsou nejčastěji
tvořena šesti až osmi panely o výšce 500 až 610 mm.
Panely se pohybují svisle po kolejnicích a u stropu zahýbají do vodorovné polohy. Pro montáž sekčních vrat
není zapotřebí nadpraží ani spodní rám.
Posuvná vrata
Posuvná garážová vrata jsou v podstatě pouze odlišným
typem sekčních vrat, jen se otvírají do boku. Dražším řešením je otevírání do podlahy, což vyžaduje náročnější
stavební připravenost. Výhodou těchto vrat je možný
průchod obyvatel domu bez nutného otevření celého
stavebního otvoru. Pokud chceme do garáže zaparkovat např. jízdní kolo nebo motocykl, otevřeme vrata
pouze z části. Oproti běžným sekčním vratům mají posuvná vrata horší tepelně izolační vlastnosti. Posuvná
vrata totiž netěsní po celém svém obvodu a vyžadují
nadpraží. Proto jsou vhodnější do nevytápěných, většinou samostatně stojících garáží. Velmi nepraktický je
též zabraný prostor podél stěny, k níž se vrata otevírají.
Vratové křídlo posuvných garážových vrat je složené
ze samostatných lamel, zavěšených na nosném profilu,
umístěném za překladem, a vedené ve spodním profilu, který je zabudovaný do podlahy. Stavební připravenost pro posuvná vrata je tedy značná, pokud je zrovna
neposouváme tím nejsložitějším způsobem – do země.
Dílčí segmenty posuvných vrat jsou spojené pružnými
pásy, vyrobenými z nerezové oceli. Běžně se pro výrobu posuvných vrat používá hliník nebo dřevo (severský
smrk, modřín). Povrchová úprava dřeva je nejčastěji
čtyřvrstvá, provedená tlakovým nástřikem. Je možné
zakoupit hliníkovou i dřevěnou variantu buď zateplenou, nebo nezateplenou. Vzhled dílčích lamel lze změ-
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nit frézováním. Velkou výhodou posuvných garážových
vrat je možnost uzavření prostor s obloukovým půdorysem, což sekční, výklopná ani rolovací vrata nedokážou.
Výklopná vrata
Mají masivní a velice trvalou konstrukci sloužící k vyklápění. Jednotlivé komponenty jsou určené pro velkou zátěž, takže je zaručena dlouhá životnost výrobku.
Tepelná izolace výklopných vrat je ve srovnání s vraty
sekčními horší, nicméně dostatečná. Pohon můžeme
namontovat dodatečně, vrata přitom otevřeme i při
výpadku proudu. Průjezd stavebním otvorem je, stejně jako u sekčních vrat, nezúžený a nepotřebujeme ani
nadpraží, ovšem stání přímo před garáží je nemožné.
Stejně tak se výklopná vrata nehodí pro garáže stojící
na hraně chodníku, protože by mohla ohrozit či omezit
chodce. Výklopná vrata jsou tvořena vratovým křídlem
z ocelových pozinkovaných plechů. Křídlo se pomocí pružin vyklápí ve vodících lištách pod strop garáže,
takže nám nezabírá žádné místo. Rám vrat je celosvařovaný a vyrábí se z žárově pozinkovaného ocelového
plechu. Aby byla vyrovnána stabilita křídla, potřebují
vrata vodící kolejničku a vícenásobným bezpečnostním
pružinovým paketem.
Výklopná vrata mohou být vyrobena i v dřevěném
provedení (nejvíce se používá severský smrk). Dřevěná výplň vratového křídla bývá silná 14 mm, povrch
je ošetřen penetrací proti škůdcům. Vnější design pak
umožňuje více provedení – vodorovný či svislý prolis,
kazety nebo dřevěný svislý prolis.
Rolovací vrata
Jsou vyráběna z hliníku. Hodí se do všech stavebních otvorů a lze je osadit buď přímo do otvoru, za něj či před
něj. Rolovací vrata se nevyrábějí sériově, každý výrobek
je realizován na míru. I tato vrata je možné otevírat
automaticky, pomocí elektropohonu a dálkového ovládání i při výpadku proudu. A stejně jako vrata sekční
nezabírají téměř žádné místo ani ve velmi malých prostorech. Odolnost rolovacích vrat proti násilnému vniknutí je však velice malá a vzhledem ke špatné tepelné
izolaci rychle promrzají. Zásadní nevýhodou rolovacích
vrat je jejich hlučnost a dosti vysoké nároky na údržbu.
Navíc se při navíjení snadno poškodí. Pokud se rozhodneme pro elektrický pohon, musíme to udělat již při pořizování vrat, dodatečná instalace není možná.
Křídlová vrata
Tato vrata jsou dnes již téměř minulostí, nicméně se pro
určité typy garážových otvorů stále používají. Pokud
však máme sjezd vedoucí pod úroveň okolního terénu,
můžeme se s tímto řešením rozloučit. Křídlová vrata se
logicky otevírají pouze ven, takže do svahu je prostě
otevřít nemůžeme. I křídlová vrata mohou být opatřena elektropohonem a dálkovým ovladačem, jejich
analogií jsou vjezdové křídlové brány. Křídlová garážová vrata jsou poměrně spolehlivá a mohou se honosit
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dlouhou životností, což dokazují mnohé, desítky let
staré garáže.
Levný, rychlý, nebo designový pohon?
Elektrické pohony se liší především množstvím funkcí,
silou, rychlostí a designem. Samozřejmostí elektropohonů je měkký dojezd a rozjezd vrat. Při výpadku proudu lze díky rychlému odblokování vrata ovládat také
ručně. Pokud plánujete nebo už máte ve své garáži
sekční vrata se zateplením, měli byste raději zvolit silný
motor s více funkcemi. Pokud bydlíte ve frekventované ulici, budou se vám hodit vrata s rychlým pohonem,
která vám umožní pohodlně zaparkovat i v dopravní
špičce. No a potrpíte-li si na detaily, určitě si vyberete
pohon s leštěným hliníkovým krytem.
Elektrické pohony se dnes dají namontovat ke všem
typům garážových vrat. Dálkový ovladač mívá rozsah
okolo 30 až 50 metrů. Záleží samozřejmě na místních
podmínkách. Ovládání bude jinak fungovat v ulici s hustou zástavbou, jinak na poli a jinak u garáže s plotem
z ocelových prvků. Pokud dosah není podle vašich představ, stačí k anténě zabudované v těle motoru přidat
externí prutovou anténu. Potom budete moci otevírat
garáž třeba z gauče vašeho obýváku. V tomto směru
byste si měli nechat poradit od odborníků. Čím dál oblíbenější je otevírání a zavírání garážových vrat pomocí
mobilního telefonu funguje na základě GSM Klíče.

Plastová i dřevěná okna
Nabídka oken je tak široká, že si můžete vybírat materiál, tvar i způsob zasklení. Váháte mezi klasickými
dřevěnými a moderními plastovými? Hlavní výhodou
plastových oken je jednoduchá údržba, která spočívá
v občasné kontrole odvodňovacích kanálků a příležitostném promazání jejich kování. Plastová okna je také
potřeba samozřejmě čas od času otřít hadříkem namočeným v jarové vodě a zbavit je prachu. Ačkoliv se může
zdát počáteční investice do kompletní výměny oken
vysoká, vložené finance se vám brzy vrátí díky vynikajícím tepelně izolačním vlastnostem plastových oken.
Propočty ukazují, že díky úspoře energie se plastová
okna vyplatí již po deseti letech od svého zakoupení.
Jejich životnost záleží na mnoha faktorech – na kvalitě
konstrukce, na prostředí, kde jsou nainstalována, nebo
na šetrnosti, s jakou s nimi zacházíme. Avšak zkušenosti ukazují, že plastová okna bez podstatných změn vydrží klidně 50 i více let. Dalšími výhodami plastových
oken jsou houževnatost, levné způsoby výroby, snadná
zpracovatelnost, značná chemická a tepelná odolnost.
Tradiční výrobci oken dnes vyrábí okna přesně na míru.
Je to praktické a výhodné zejména při rekonstrukcích,
neboť při přesném zaměření odpadá uzpůsobení rozměrů stavebního otvoru, což u koupě „typizovaného“
rozměru může nastat. Takto vyrobená okna jsou sice
o něco dražší a mají i delší dobu dodání, ale zákazník
nemusí řešit problém s různým přezdíváním či jinými
úpravami otvorů pro umístění typizovaných oken. Mů-
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žete si tak nechat vyrobit okna jednokřídlá, dvoukřídlá
i trojkřídlá, čtvercová, obdélníková, kulatá, trojúhelníková, čtvercová s obloukem nahoře a mnohé další tvary.
Bílá je nejlevnější
Plastová okna se vyrábějí v široké variabilitě vzorů a barev, takže volba podle vašich představ je nejen možná,
ale také snadná. Dlužno podotknout, že barevná plastová okna jsou dražší než standardní bílá. Nemá smysl
zakrývat, že plastová okna mají také svoje nevýhody.
Patří k nim velká teplotní roztažnost, PVC nepodléhá
rozkladu, takže je nutná nešetrná recyklace, při poškození je oprava plastových oken náročnější než u dřevěných. Z PVC se také mohou uvolňovat některé přísady
a změkčovadla.
Stále dokonalejší dřevěná okna
K nejčastějším argumentům proti dřevěným oknům
patří nutnost opakovaného nátěru. Avšak současná
dřevěná okna se povrchově upravují vysoce elastickými
akrylovými barvami a lazurami s dobrou odolností vůči
povětrnostním vlivům a ochranou proti UV záření. Tato
úprava povrchu respektuje vlastnosti dřeva: je pružná,
pohybuje se spolu se dřevem, takže nepraská. Prodloužit životnost takto upravených oken není náročné. Stačí
jejich rámy ošetřit speciálním přípravkem, který se nanáší hadříkem nebo houbičkou. Tím se zacelí případné
mikrotrhliny a obnoví hedvábný lesk. Při správné aplikaci povrchové úpravy výrobcem a při dodržování zmíněné údržby vydrží okna řadu let. K loupání barvy či
laku nedojde, barva se pouze sprašuje, čímž se její vrstva ztenčuje. Samozřejmě, jednou bude potřeba barvu
obnovit a okna natřít. To ale neznamená nutnost opálení starého nátěru. Stačí očistit povrch rámu a natřít
nezávadnou vodouředitelnou barvou.
Plusy i mínusy
Dřevo je snadno obnovitelné, je ekologicky šetrné a má
výborné tepelně-izolační vlastnosti. Dřevěná okna jsou
estetická mají užší rám i profil křídla a mnohem delší životnost než plastováokna (okna ze smrku 100 let,
z dubu až 300 let). Dřevo v průběhu času nemění své
technologické vlastnosti, systém mikroventilace umožní okno pootevřít a nechat tak proudit vzduch, dřevěná
okna jsou na spodních okrajích vybavena okapničkami
(chrání nejvíce namáhané části před vnějšími povětrnostními podmínkami) v kováních a sklech se dnes
dřevěná okna v podstatě shodují s plastovými. Dřevěná
okna jsou ale náročná na údržbu, nátěr bývá náchylný
na vnější vlivy počasí (déšť, vítr), takže má omezenou
životnost (ta může být různá v závislosti na konstrukci okna, jeho umístění a kvalitě použitých nátěrových
hmot). Obnova nátěrů je náročná, je nutno demontovat zasklení. Dřevěná okna jsou samozřejmě dražší.
Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com

Efekt starých
horských chalup
Ve spolupráci s DK Trade vám představujeme jedinečný efekt starých horských
chalup, který vytvoříte s lazurou Pullex 3in1 – Lasur od firmy ADLER.
Co se skrývá za efektem starých horských chalup?
Horské chalupy jsou celoročně vystaveny vlivům UV-záření a povětrnostním podmínkám.
V důsledku toho vznikají zašedlé a sluncem opálené dřevěné fasády se zajímavými efekty.
Tento krásný a jedinečný efekt však nevznikne přes noc. Nebo snad ano? Efekt starých
horských chalup můžete vytvořit pomocí produktů ADLER během několika snadných kroků
a to dokonce i na dřevě novém, přesně dle vašich představ. Nemusíte používat žádné
výjimečné výrobky, pouze aplikovat dva nátěry lazury Pullex 3in1 - Lasur ve dvou odlišných
barevných odstínech.
Lazura Pullex 3 in 1 – Lasur:
• Jedná se o matnou profesionální lazuru na dřevo, která je zároveň
impregnací, základovým nátěrem i vrchním nátěrem v jednom.
• Určená především pro první nátěry dřevěných fasád, balkónů,
apod.
• Sjednocuje v sobě ochranu i krásu.
Více informací na www.lakyadler.cz nebo na www.dktrade.cz.
DK Trade, s.r.o.

Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, Na Piketě 535, 37701
Tel: 777 788 541
Web: www.dktrade.cz
E-mail: info@dktrade.cz

TEPLO DOMOVA
ZAHŘEJTE SE LEVNĚ
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Zima přichází se železnou pravidelností. Zanedlouho se znovu radiátory roztopí
naplno, aby vytopily domy a byty na příjemnou teplotu. Tepelná pohoda je pro
spokojený život důležitá. Syrové prostředí lze pár dnů vydržet, ale když na vás už od
domovních dveří dýchne teplo domova, těšíte se na návrat z práce mnohem víc.
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Na druhou stranu, vytápění není zadarmo. Ať už vám
doma běží kotel na uhlí nebo na plyn, vytápíte elektřinou, tepelným čerpadlem nebo kotlem na pelety, je
třeba nakládat s tepelnou energií hospodárně. Naučte
se topit efektivně. Dostaňte pod kůži základní pravidla úsporného vytápění a vezměte si na pomoc i chytrá
zařízení, jako jsou třeba termostatické hlavice nebo regulátory. Mějte teplo – a tedy i účet za vytápění – pod
kontrolou.

Připravte kotel a radiátory na topnou
sezónu
Ještě než poprvé zatopíte v kotli a pustíte teplo do interiéru, zkontrolujte otopnou soustavu. Nejvhodnějším
obdobím pro údržbu a drobná zdokonalení otopného
systému je konec léta nebo začátek podzimu. Lepší ale
někdy než nikdy. Dobře fungující otopný systém vám
během zimy ušetří nezanedbatelné částky na energiích, které mohou podle odborníků šplhat až k tisícům
korun.
Ať už topíte plynem nebo tuhými palivy, například uhlím, zkontrolujte kotel nebo si objednejte experta. Zejména v případě plynových kotlů platí, že by každý rok
měly podstoupit autorizovaný servis. „Moderní kondenzační kotle jsou úsporná, ale poměrně technická
zařízení. Každý rok by je měl proto prohlédnout revizní
technik,“ konstatuje Roman Švantner ze společnosti,
která se specializuje na technické zařízení budov a prodej i servis otopné techniky a dodává: „Ten zkontro-
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luje stav hořáku, výměníku, těsnost spalovací komory
a odvod spalin. Provede správné seřízení kotle podle
požadavků výrobce.“ Tím získáte jistotu, že kotel bude
v zimě pracovat úsporně a bezpečně a zároveň prodloužíte jeho životnost.
Kontrole podrobte také radiátory. Před zahájením topné sezóny byste je měli prohlédnout a ošetřit případná
místa drobné koroze (prodávají se speciální barvy na
radiátory). Zkontrolovat byste měli také ventily a vyměnit vadné kusy. „Vhodné je hlavici odšroubovat a vyzkoušet, zda se tyčka vykukující z ventilu dá zatlačit
několik milimetrů dovnitř a sama se vrátí zpět,“ říká
energetický poradce Karel Srdečný. Když doma používáte termostat, rozhodně věnujte pozornost jeho nastavení na správnou teplotu. „Čím nižší teplotu nastavíte, tím lépe využijete energii slunečního záření, které se
dovnitř dostane okny. Je-li to možné, roztáhněte přes
den závěsy a záclony,“ doporučuje odborník. Zatímco
přes den je vhodné sluneční paprsky co nejvíce využít, se soumrakem zase závěsy nebo rolety zatáhněte,
zamezíte tak úniku tepla okny.
Těsně před začátkem topné sezóny všechny radiátory
odvzdušněte. Pokud chcete ještě víc šetřit, na stěnu
za radiátory instalujte reflexní folii, která bude teplo
lépe odrážet do místnosti, a pokud je to možné, zvažte
jejich nátěr tmavou barvou. Poněkud radikálnější cesta k úsporám pak může být výměna starých radiátorů
za nové, které pracují s nižší teplotou otopné vody.

S NÁMI
NEPLATÍTE
PROVIZI
OPŘETE SE O NÁS I VY!

Více než

20 let

na realitním
trhu

Více než

50 000

spokojených
klientů

bezplatná infolinka

www.maxima.cz

800 111 555
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PRIMAGAS
LPG vytápění
Ekologické.
Komfortní.
Spolehlivé.

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

www.primagas.cz

Rozhodně nepřeceňujte umístění radiátorů. Ujistěte se,
že před nimi nestojí velká komoda nebo nejsou zakryté
těžkými záclonami a závěsy, které by bránily cirkulaci
tepla do místnosti. Také čistota se v případě radiátorů
také vyplácí. Když jsou zaprášené, zvyšuje se spotřeba
tepla až o deset procent, proto prach vysajte a setřete.

Nepodceňujte termostaty a regulátory
Když si nastavíte správnou teplotu vytápění, budete mít z poloviny vyhráno a teplo tak budete vhodně
regulovat. Zvažte modernizaci regulačního systému.
Kvalitní regulace otopného systému totiž umí hodně.
Když vyměníte starý termostat za moderní řídicí jednotku, umožní vám to nastavit stálou a pohodlnou denní
i noční teplotu. Úsporu energií zajistí také ekvitermní
regulace, tedy řízení otopné soustavy na základě vnější
teploty vzduchu. K pohodlí obyvatel domu také přispěje možnost ovládání kotle přes mobilní telefon nebo
internet, což umí inteligentní systémy. Na dálku si tak
zajistíte optimální teplotu v domácnosti například před
příjezdem z práce nebo z hor.
Pamatujte na to, že termostat byste nikdy neměli umisťovat blízko okna nebo tepelného zdroje, je ale vhodné mít toto zařízení zhruba uprostřed místnosti. Jinou
teplotu potřebujete v obýváku, jinou (asi o dva tři stupně nižší) v ložnici. Zamyslete se proto nad instalací termostatu v každém pokoji. Jaké ale nastavit optimální
teploty? Pocit tepelné pohody je pro každého z nás
trochu jiný. Obecně ale platí, že každý stupeň tepla
navíc zvyšuje spotřebu energie až o 6 procent. Zkuste
proto snížit vytápění na komfortní teplotu. „Nejúčinnějším opatřením je zbytečně nepřetápět. To znamená
dobře regulovat topení tak, aby teplota v místnosti nekolísala a stále se pohybovala okolo zvolené hodnoty,“
konstatuje Michal Doležel, odborník na úspory energií.
Ložnice, chodba a předsíň mohou být chladnější a stačí
je vytápět zhruba na 17 až 19 °C. Teplota v obývacím
pokoji a kuchyni může být kolem 20 až 21°C. „Každý
stupeň dolů znamená znatelně nižší náklady na vytápění, ale je to také záležitost osobního pohodlí a zvyku,“
dodává.

Řešením je i výměna kotle
Vytápění tvoří společně s ohřevem vody až 90 procent
roční spotřeby energií v domácnosti. Pokud jste ve fázi,
kdy nad výměnou tepelného zdroje uvažujete, věnujte
jeho výběru dostatek času. „Například výměnou starého plynového kotle za nový kondenzační je možné ušetřit 15 až 30 procent nákladů za vytápění,“ říká Roman
Gazdík z energetické společnosti, která dodává elektřinu i zemní plyn. Podle některých odborníků i z řad
dodavatelů dalších typů nezávislých energií, jako je
např. propan jsou staré plynové spotřebiče černou dírou na peníze. Vývoj plynových kotlů jde stále kupředu,
zvyšuje se jejich účinnost, a proto domácnosti vytápí
úsporněji než před několika lety. „Modernizací topení
v domě samozřejmě hodně ušetříte na samotném pro-
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vozu. Například kondenzační kotel je oproti běžnému
staršímu plynovému kotli úspornější až o 40 %, a ročně tak může běžné domácnosti ušetřit částky za topení
v řádu tisíců korun. Staré plynové ohřívače vody navíc
bývají i nebezpečné a mohou být příčinou otravy oxidem uhelnatým,“ popisuje výhody moderních plynových spotřebičů Roman Švantner.
Na kondenzační plynové kotle, ale třeba i na kotle na
pelety nebo na tepelná čerpadla je možné získat příspěvek, a to prostřednictvím kotlíkových dotací. Zjistěte
proto, zda právě váš kraj výměnu starých kotlů za nové
podporuje. Kolik z dotace získáte a jak rychle se vám
investice vrátí, záleží na volbě nového zdroje vytápění.
K nejvýhodnějším patří kotel na dřevěné pelety, z dotace pak mohou žadatelé získat až 127 500 Kč a zafinancovat nejen kotel, ale také další zařízení, jako je
peletové silo do kotelny, komín nebo dálkové ovládání
kotelny.
Podpora peletových kotlů je vysoká, protože spadají do
kategorie zdrojů tepla, které jsou čisté a komfortní. Peletový kotel můžete koupit už za nějakých 80 tisíc korun. Do uznatelných nákladů pak můžete zapojit i další položky. „Doporučujeme pořídit si peletové silo pro
skladování volně ložených pelet, kam vám může palivo
pravidelně „nafoukat“ specializovaná cisterna. Takové
vytápění je pro obsluhu mnohem komfortnější než při
skladování pelet v sáčcích po 15 kg, sám mám doma
stejné řešení,“ uvádí Vladimír Stupavský, propagátor
vytápění peletami. Z dotace uhradíte také náklady na
úpravy spalinových cest, topenářské práce, případně
i novou otopnou soustavu nebo související stavební
úpravy.
Z kotlíkových dotací je možné financovat také pořízení tepelného čerpadla. Jde o zařízení, která vytápí
především nízkoenergetické domy. Dnes je tepelným
čerpadlem vybavena zhruba každá desátá novostavba.
Princip tepelných čerpadel je znám už přes sto let, ale
až s rozvíjející se technologií a potřebou vytápět úsporně, našel využití. Zjednodušeně řečeno, tepelné čerpadlo využívá energii ze svého okolí (vzduch, voda nebo
země), přihřívá ji na vyšší teplotu a poté vytápí domácnosti. Výměnou starého kotle za účinné tepelné čerpadlo je možné ušetřit až 80 procent energie, což ukazují výsledky testů, které provedla Švédská energetická
agentura u tepelných čerpadel typu země/voda. V českých podmínkách jsou populární především čerpadla
vzduch/vzduch, pokud je v okolí vodní zdroj, například
studna, lze využít také tepelná čerpadla voda/voda.
Každý typ tepelného čerpadla je označený dvojslovem,
přičemž první slovo (před lomítkem) znamená zdroj,
odkud se energie čerpá, druhé slovo označuje teplosměnné médium. Tak například u tepelných čerpadel
země/voda se energie čerpá ze země a teplosměnným
médiem je voda.

Krby a kamna pro tepelnou pohodu
Znáte v zimě lepší pohled než do hořícího ohně? Není

DO DRUHÉHO DNE U VÁS DOMA
INZERCE

Plachty na bazény šijeme na zakázku ze
2 druhů materiálů:
1. kašírovaná folie POE - 130, 175, 250 g/m2
2. plastel (autoplachtovina) - 620 g /m2
plachty mohou být různých tvarů
(obdélník, čtverec, kruh, ovál, jehlan,
sedlová střecha ap.)
KONTAKT:
Čs.armády 16 ( areál PREX )
253 01 Hostivice, okr. Praha - západ
Tel./fax ( +420 ) 220 981 066
E-mail: plachtarnahostivice@atlas.cz
Kontaktní osoba: pí Kolářová, Pasáková
Provozní doba:

WWW.PLACHTARNA.CZ

Po - pá 7.00 - 15.00h
St - 7.00 - 17.00h

na dřevo můžou sloužit jako zdroj přitápění nebo jako
plnohodnotný zdroj tepla. Například v nízkoenergetických nebo pasivních domech slouží krbovky pro přitápění, když teplota klesne příliš nízko a je nutné zatopit.
Krbová kamna nebo krby lze pořídit s tepelným výměníkem, který tepelnou energii rozvádí do radiátorů,
takže dřevem vytopíte pohodlně celý dům.
Při výběru krbu nebo krbových kamen je důležitý jejich výkon. Na trhu jsou k dostání spotřebiče s výkonem zhruba od 3 kW, které jsou vhodné pro pasivní
nebo nízkoenergetické domy, až po výkonné modely
o 20 kW. Výběr výkonu je pro tepelnou pohodu klíčový, protože kamna s nízkým výkonem nebudou schopné vytopit místnost nebo celý dům a vy nedosáhnete
na tepelnou pohodu. Naopak, kamna s příliš vysokým
výkonem budou prostor přetápět, což vás bude nutit
větrat, a to je neefektivní. Většina lidí navíc v takové
situaci začne kamna tzv. škrtit, kompletně uzavře přívod vzduchu a omezí množství přikládaného paliva. To
vede k výrazně většímu dehtování spalovací komory,
skla, kouřovodu a komínu.

Vytápějte chytře a úsporně

Šetřete také teplou vodu
Během zimního období narůstá i spotřeba teplé vody,
už jen proto, že horká vana je po dni stráveném sáňkováním lákavá. Zaměřte svoji pozornost proto také
do koupelny.
• Místo plné vany si dopřávejte rychlou sprchu.
Vanu si napouštějte jen za odměnu, třeba po tom
dlouhém sáňkování. Aby byla sprcha opravdu
úsporná a nepředčila napuštěnou vanu, nestůjte
pod vodou příliš dlouho. Šetříte tím také svou
kůži, která nebude vysušená.
• Zvažte pořízení pákových baterií, pokud je ještě
nemáte. Na kohoutky si pořiďte perlátory, které
smísí vodu se vzduchem a snižují tak spotřebu
vody.
• Využijte v kuchyni i v koupelně termostatické baterie, které samy nastaví teplotu a tlak vody.
• Při čištění zubů, mydlení nebo šamponování zastavte vodu. Nemyjte nádobí pod tekoucí vodou,
vždy si napouštějte dřez.
divu, že se v českých domácnostech znovu objevují krby,
kamna nebo dokonce pece na dřevo. Má to i další rozměr – dřevo patří stále k nejlevnějším zdrojům tepelné energie. A o dřevu, které získáváte samotěžbou, se
říká, že vás zahřeje hned dvakrát. Poprvé, když ho připravujete, podruhé, když hoří v krbu. Krby nebo kamna
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Nemusíte hned měnit kotel nebo radiátory. Často stačí
drobnosti, abyste svůj výsledný účet za vytápění snížili
o stovky až tisíce korun. Začnete tím, že v zimě změníte své návyky, například co se týká větrání. Když
topíte, každým otevřením okna nebo dveří přicházíte
o teplo. Bez přísunu čerstvého vzduchu to ale nejde ani
v zimě. „Kromě teploměru si můžete koupit i detektor
oxidu uhličitého a důkladně vyvětrat vždy, když koncentrace v místnosti překročí 1 000 ppm,“ říká Karel
Srdečný. Podle odborníků bychom v zimě neměli větrat
ventilačkou. „Větrejte proto krátce, intenzivně a často.
Při krátkém a intenzivním větrání se nestačí ochladit
stěny a vzduch v místnosti se brzy vyhřeje na komfortní
teplotu,“ dodává Michal Doležel.
Zkontrolujte také stav okenic. Stačí k tomu obyčejná
svíčka. Třepotající se plamínek prozradí, že od oken
táhne. V takovém případě okna oblepte samolepícími
izolačními páskami, což je investice v řádech několika
desítek nebo stovek korun. Na spodní část vstupních
dveří zase můžete namontovat takzvaný izolační kartáč, který zamezí úniku tepla.
Zkuste doma zvýšit pocit tepelné pohody, a to prostřednictvím silných koberců nebo běhounů. Nejvíce nás
zpravidla studí od podlahy a tyto silné koberce zvýší
pocitově teplotu asi o 2°C. Výhodné je v tomto směru pochopitelně podlahové vytápění, které může snížit
náklady spojené s vytápění až o 10 procent. Pocit tepla
v domácnosti ovlivňuje i vzdušná vlhkost. Optimálně
je 50 procent. Pokud je menší, pomůžou vám rostliny
nebo speciální zvlhčovače.

Text: Jana Poncarová,
foto: Shuttterstock.com
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Jednoduše
pěkné okno

Více skla – více světla
Méně rámu
Jasná řeč tvarů
Nadčasové a stylové
Nejlepší tepelná izolace
Inovativní povrch
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KONEC NUDNÝCH RADIÁTORŮ

VNESTE DO SVÝCH DOMOVŮ ORIGINALITU
■
■

barevné provedení otopných těles dle vzorníku
KORADO a RAL
otopná tělesa RADIK ve standardním provedení
nebo vzhledu LINE/PLAN

■

možnost výběru samostatné čelní desky pro otopná
tělesa RADIK - LINE/PLAN

■

samostatná čelní deska s potiskem vlastním
motivem - PLAN SET S POTISKEM
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PRO BEZPEČÍ
VAŠEHO DOMOVA
Dveře a okna plní praktickou funkci a jsou důležitými
architektonickými prvky. Ale pokud mají zajistit i bezpečnost našeho domova, musejí splňovat dosti náročná kritéria.
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Počet vloupání roste a lupiči jsou navíc stále vynalézavější a technicky lépe vybavení. Přitom všichni máme
pocit, že nás se nebezpečí vyloupení netýká a že náš
domov je dostatečně zabezpečený. Bohužel však jen do
té doby, než se se zlodějem potkáme ve dveřích, nebo
se vrátíme do poloprázdného a navíc zdemolovaného
bytu. Kromě odcizených věcí však přijdeme i o soukromí, pocit bezpečí a jistoty, který byl narušen vetřelcem.
Vsadíme-li na nízké zabezpečení domu proti krádeži,
pojišťovna nám v případě vloupání nemusí poskytnout
plnou náhradu. Případů překonaných nekvalitních, levných bezpečnostních dveří je přitom stále dost. Takové typy dveří pachatelé loupeží dobře znají a nedá jim
moc práce je překonat. Většina pojišťoven vyžaduje ve
svých podmínkách u pojištění domácnosti proti krádeži
zabezpečení dveřmi 3. a 4. bezpečnostní třídy. Pokud
nedodržíme úroveň zabezpečení, porušujeme pojistné podmínky. Jsme-li zabezpečeni více, než pojišťovna
požaduje, můžeme získat zajímavé slevy za způsob zabezpečení – kvalitní zajištění někdy přispívá k nižším
platbám pojistného při faktu vyššího plnění v případě
pojistné události. Proto je lepší před nákupem bezpečnostních dveří zajít do pojišťovny a zjistit si potřebnou
míru zabezpečení domu nebo bytu ve vztahu k pojistným podmínkám.

Bezpečnostní třídy
Co požadujeme od bezpečnostních vstupních dveří?
V první řadě by měly splňovat nejen evropské normy
bezpečnosti, ale i vysoké požadavky na zvukovou a tepelnou izolaci včetně požární odolnosti. Mezi další měřítka pro srovnání jednotlivých bezpečnostních dveří
slouží kvalita materiálu, proces výroby, design, poradenství a odborná montáž. V případě, že se rozhodnete
pro kvalitní bezpečnostní dveře, měli byste se obrátit
na renomovanou firmu.
Bezpečnostní dveře se podle evropských norem rozdělují do šesti kategorií (bezpečnostních tříd). Reálně se
používají třídy čtyři podle toho, do jaké míry odolávají
napadení. Odolnost, tedy bezpečnostní třída, vychází
z konstrukčního know-how výrobce, kvality použitých
materiálů a výrobního procesu. Dříve se třídy značily
zkratkou BT, od roku 2012 je to zkratka RC. Stupeň
bezpečnostní třídy je dán tím, co musí vydržet bezpečnostní prvek při pokusu o násilné vniknutí. Pokud se
chystáte na koupi nových bezpečnostních dveří, volte bezpečnostní třídu RC3 a 4. Bezpečnostní třída 4
je vhodná především pro nemovitosti, v nichž majitel
uchovává drahé předměty, umělecké artefakty, cenné
sbírky, starožitnosti a pod. Pro běžný byt nebo dům
jsou tyto dveře zbytečné. Ceny bezpečnostních dveří se
pohybují podle bezpečnostní třídy, typu a vybavení od
12 000 do 26 000 Kč.

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

Čepy jsou nutností
Také zámkové cylindrické vložky musejí být ve stejné nebo vyšší bezpečnostní třídě jako dveře samotné.
Zámky by měly být vždy dva – centrální a pak horní,
kterým se dveře zamykají zevnitř, takže tolik nezatěžují hlavní zámek. Součástí vchodových bezpečnostních
dveří je klika a koule proti odvrtání spolu s masivními
ocelovými čepy. Dveře vyplněné polyuretanovou pěnou
disponují dvojitým těsněním na všech stranách a mají
tepelně oddělený práh a zárubeň. Rozhodujícím faktorem při výběru vchodových dveří je materiál, z něhož
jsou vyrobeny. Základ kvalitních bezpečnostních dveří
tvoří ocelová konstrukce, na kterou je natavena dekorativní fólie, nejčastěji v imitaci dřeva. Tato konstrukce
by měla být navíc doplněna o potřebné bezpečnostní
prvky. Mezi ně řadíme hlavně opět bezpečnostní čepy,
které dveře chrání před vysazením z pantů. Čepy by
měly být umístěny na bočních a na horní straně dveří.

Závory nestačí
Mnozí lidé si stále myslí, že postačí “vylepšit” bezpečnostní funkci stávajících dveří závorami, oplechováním
či přídavným zámkem. Opak je pravdou. Při montáži
závory nebo přídavného zámku je obvykle potřeba provrtat obvodové latě dveří. Tímto krokem však zeslabíte
jediný pevnější prvek běžných bytových dveří. Oplechování bez tuhého rámu rovněž nedává smysl, protože je
velice snadné ho ohnout. Zloděj s páčidlem vyhmátne
slabé místo dveří během pár vteřin. Všechna slabá místa
vstupu odstraníte pouze instalací bezpečnostních dveří,
nikoli dílčím vylepšováním těch obyčejných. O skutečně funkčním zabezpečení dveří přitom může rozhodnout detail, proto by měly být vyrobeny na míru. Při
boji s bytaři jsou totiž milimetrové přesnosti rozhodující. Všichni víme, že naše domy a byty nejsou vždy
úplně pravoúhlé. Rovně zazděné zárubně jsou skutečnou raritou a odchylky někdy činí i několik centimetrů.

Reliable security systems

®

Zabezpečte své školáky
za jedinečnou cenu

10 010 Kč

Kamery s detekcí pohybu, nahráváním,
rozlišením 1200TV řádků.
4 kamery, rekordér, kompletní kabeláž včetně napájení.
Typ Relicam ISOAN-4-1

kontaktujte nás!
cctv.inshop.cz

774 833 233

Přímý prodejce: 4ISP, s.r.o.

Purkyňova 1805, 250 82 Úvaly
tel: 272 700 340
CNC

CCTV
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Proto je žádoucí instalovat bezpečnostní dveře s předchozím vyměřením a následným zhotovením na míru.
Důležité je samozřejmě ovládání dveří. Vedle klasických
způsobů klíči lze dveře otevírat elektronickými systémy,

nebo kliky, u nichž je nutné při otočení kování zmáčknout knoflík. Okna i dveře se navíc dají zabezpečit čidly,
které reagují na pohnutí kliky, a která jsou napojena na
elektronický zabezpečovací systém, případně na panel
centralizované ochrany. Dalšími ochrannými prvky jsou
mříže a rolety, jimiž ze svého domova vybudujete izolační pevnost.

Mechanika i elektronika

jako je čtečka karet nebo čipů, biometrická čtečka otisku prstu, klávesnice za pomoci PIN kódu, elektronické
systémy dálkového otevírání či telefon s pomocí bluetooth.

Ochrana proti ohni
Vchodové dveře do bytu by také měly splňovat potřebné
třídy požární odolnosti, které jsou rozděleny do několika kategorií, ale nejběžněji používané jsou dvě. Úroveň kategorie určuje doba, po kterou zůstanou plameny
izolované za dveřmi a dveře je nepustí do chráněného
nezasaženého prostoru. Jde o odolnost v délce:
• 30 minut, pak mají označení EI230 – EW30
• 45 minut, pak mají označení EI245 – EW45
Oba typy dveří zahrnují dveře jednokřídlé, dvoukřídlé,
plné, i prosklené. Protipožární dveře mohou splňovat
i odolnost proti průniku studeného a teplého kouře.
Podmínkou pro instalaci kouřotěsných dveří je použití
těsněné zárubně nebo speciální kovové zárubně s těsněním, které u klasické kovové zárubně nebývá automaticky. Na rozdíl od standardních požárně odolných
dveří mají ty s kouřotěsnou úpravou zabudovaný vysouvací mechanický práh, který zajistí úplné utěsnění
průchozího otvoru proti vniknutí kouře. Kvalitní bezpečnostní protipožární dveře se instalují do originálních ocelových, bezpečnostních zárubní, které jsou ze
všech stran celkově vylité betonem a kotvené.

Zabezpečení oken
Při výběru bezpečnostních prvků domu mějte na paměti, že útokům lupičů nejčastěji čelí vstupní dveře, okna,
balkonové dveře, ale také větrací otvory do suterénů,
garáží a sklepů. Nestačí si tedy pořídit jen bezpečnostní
vstupní dveře. U každého otvoru ve svém domě myslete
na možnost proniknutí dovnitř. Platí to samozřejmě zejména pro neuralgická místa, jimiž jsou okna. K nim si
můžete pořídit bezpečnostní zamykací kliky, a to buď se
zamykacím klíčkem (přímo v klice je umístěný zámek),
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Bezpečnostní ochrana našich domovů se dělí na mechanické a elektronické prvky. Cílem mechanických je maximálně ztížit přístup do domu či bytu. Patří sem bezpečnostní zámky a dveře, bezpečnostní fólie a mříže či
rolety. Elektronické systémy mají upozornit majitele na
pokus o vloupání, případně vylekat zloděje, a to napojením na čidla pohybu, senzory tříštění skla, vnější kamery
a další části podle přání a finančních možností majitele objektu. Systém lze vyvést na vnější či vnitřní sirénu,
mnohem účinnější je zasílání zpráv při pokusu o vloupání na několik mobilních telefonů či do systému bezpečnostní agentury - pultu centralizované ochrany.

Snadné, nikoli výhodné řešení
V různých hobby marketech a e-shopech lze levně pořídit
nejen bezpečnostní řetízky, zámky a další prvky mechanického zabezpečení, ale dokonce i bezdrátová elektronická zabezpečení. Ta lákají i proto, že je lze bez problémů
nainstalovat bez zdlouhavého zapojování, umí posílat
esemesky jako poplašný signál při napadení objektu, anebo se dokonce připojit i na pult centralizované ochrany
(PCO). Dosud samá pozitiva a jistoty. Najdou se ale i problémy, o kterých se mnoho nemluví. Při pořízení a vlastní
instalaci bezdrátového elektronického zařízení sice ušetříte několik tisíc korun, ale když dojde k akci, může se vám
nízká investice nakonec pěkně prodražit. Systémy, které
nemontuje certifikovaná firma, totiž pojišťovny neuznávají, na takové nemovitosti se proto nevztahují bonusy
a problém může navíc nastat i při likvidaci škody. Proč se
tedy prodávají? Využít je mohou ti, kteří nechtějí dům či
byt pojistit, kupř. nájemníci, vhodné jsou také na ochranu garáží či zahradních domků, kde se skladuje nářadí,
a jsou na vlastním pozemku. Zabezpečení lze vyvést třeba
na sirénu, kterou opodál bydlící majitel či sousedé uslyší
a která také může zloděje odradit. I když potřebujete zabezpečení pouze na tyto účely, přesto si před nákupem
ověřte, zda je výrobek dobře atestován podle normy pro
systémy EZS ČSN EN 50131-1. Pokud systém používá některá rádiová nebo telekomunikační zařízení, musí mít
zároveň i atest Českého telekomunikačního úřadu.

To, co možná nevíte…
Pokud si systém koupíte, dostanete k němu základní
návod k instalaci. Ovšem pro jeho bezchybnou funkci
je třeba dodržovat různé „fígle“, o kterých se zaměstnanci bezpečnostních firem učí na školeních, avšak vy je
v návodu nenajdete. Například: zkuste si tipnout, kam
byste namířili čidlo snímající pohyb v místnosti. Že je

logické snímat dění kolem okna, kudy by zloděj pravděpodobně vstoupil? Špatně! Pod oknem zpravidla bývá
radiátor, přímotop či jiný zdroj tepla a na něj senzor
mířit nesmí.
Venkovní sirénu lze zneškodnit montážní pěnou. To ale
není největší omyl, kterého se laici při montáži elektronického zabezpečení dopouštějí. Nejčastější a největších chybou bývá umístění ústředny, nejdůležitější části
celého systému. Lidé ji pravidelně instalují na snadno
přístupné a viditelné místo, jako je chodba, předsíň,
komora, spíž a podobně. Ale ústřednu nesmí zloděj vůbec najít a poškodit, protože tak by celý systém vyřadil.
Měla by tedy být – na rozdíl od ovládací klávesnice – co
nejdál od dveří a dobře ukrytá.

Kolik dáte firmě?
Finanční rozdíl mezi samoinstalací jednoduchého zařízení a spolehlivým certifikovaným systémem není tak
propastný (vezmete-li v potaz ostatní náklady v případě
většího výskytu planých poplachů, nebo dokonce plnění pojistné události). Kvalitní firma na požádání zdarma
zpracuje konkrétní nabídku zabezpečení daného domu
nebo bytu tak, aby se dosáhlo maximální ochrany při
rozumných nákladech. Podle zkušenosti firem dá zákazník za materiál na zabezpečení bytu s dispozicemi
3+1 zhruba deset až dvacet tisíc korun, a to včetně
GSM komunikátoru, který je nejdražší a samotný přijde zhruba na šest tisíc korun. K centrále lze připojit
i čidla otevření oken či dveří. Instalace od certifikované
společnosti přijde v hlavním městě zhruba na pět tisíc
korun. V některých odlehlejších částech republiky však
může cena navýšit o dopravu, pokud v okolí nepůsobí
firma, která by se montáží zabezpečení zabývala. Navíc i v tomto oboru se firmy snaží nabídnout svým zákazníkům bonusy. K těm patří nejen odpočet DPH, ale
i prodloužená záruka z povinných dvou let například
na pět při nákupu materiálu i instalaci od jedné společnosti. Často se setkáte i s půlročním připojením na
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pult centralizované ochrany zdarma. Je třeba dodat, že
na bezpečnostní agenturu lze napojit i systém, který si
namontujete sami. Ovšem zvlášť v tomto případě zpočátku riskujete velké množství planých poplachů, které
vzniknou špatnou instalací jednotlivých čidel.

Nejčastější omyly
Pořídili jste si bezpečnostní dveře, takže si myslíte, že
vám vyloupení nehrozí. Jenže bezpečnostní dveře nebo
zámek samy o sobě nezvané návštěvníky úplně nezastaví. Nejúčinnější je kombinace hned několika bezpečnostních prvků včetně elektronického zabezpečení.
Nebo se domníváte, že když v přízemí bydlí babička
nebo žena na mateřské, že je domov stále pod dozorem a žádný alarm nepotřebujete. Opak je pravdou.
Pryč jsou časy, kdy zloději chodili pouze do prázdných
domů a bytů. Navíc moderní alarmy nechrání domov
jen před zloději. Upozorní na únik plynu, vytopení, požár atd. Mnoho lidí se také domnívá, že nejnebezpečnější je přízemí bez mříží na oknech. Další omyl. Zloději
jsou totiž velmi vynalézaví, takže je jedno, jestli v bytovém domě bydlíte pod střechou nebo v přízemí.
Nebo máte psa a říkáte si, že případného zloděje odradí? Možná to platí pro ostrého a dobře vycvičeného
dobrmana, ale běžný čtyřnohý mazel není pro vetřelce
vážná překážka.
Existuje spousta možností, jak se může vašeho psa zbavit, včetně té nejhorší. Když otrlým zlodějům nevadí
vaše přítomnost, proč by je měl odradit pouhý pes?
A abychom nezapomněli: dveře do garáže, pokud jsou
součástí domu, by se neměly z hlediska bezpečnosti
podceňovat. Nejsou pouhou uzávěrou, ale i ochranou
domu před vloupáním stejně jako vstupní dveře. Z hlediska funkce bude tedy nejdůležitější jejich bezpečnost,
a pak způsob otevírání. Vyplatí se jednokřídlá vrata
otevíraná na dálku a poháněná elektromotory.
Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com

Podzim bez zlodějů díky cylindrické

vložce TOKOZ PRO
•

nejlepší vložka 4. BT podle nezávislého testu
v ČR
jediná evropská vložka, která zvítězila v Číně
na mistrovství v lockpickingu
skvělá cena, snadná montáž
bezpečnostní oliva pro uzamknutí bez klíče
sjednocení více produktů na jediný klíč

•
•
•
•

Podzim patří z pohledu počtu vloupání do
chalup, domů i bytů k velmi rizikovému období.
Chraňte to, na čem vám záleží pomocí nejpokročilejší mechanické cylindrické vložky TOKOZ
PRO. Originální české patenty zajišťují, že vložka
dosud nebyla překonána tichými zlodějskými
metodami, je odolná a spolehlivá také v extrémních podmínkách. Díky rodině produktů
TOKOZ PRO ji navíc můžete sjednotit na stejný
uzávěr s visacími zámky, petlicemi nebo bezpečnostními zábranami TOKOZ.
TOKOZ PRO – bezpečný jako trezor.
www.tokozpro.cz
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JAK DALEKO JSTE UŽ DOŠLI?
Kvalifikovaná montáž alarmů od špičkového výrobce Jablotron, pro Váš nejen bezstarostný
rodinný život. Dokážeme provést montáž do jakéhokoliv prostoru ať už ve stavu výstavby
nebo stavu hotovém. Nebojte se, udělat krok správným směrem... k naší firmě, která Vám
zaručí tu nejvyšší kvalitu montáže
a následné péče.

www.alarmservisasp.cz

tel.: +420 608 971 070

info@alarmservisasp.cz

Ať již stavba na zelené louce nebo rekonstrukce staršího objektu rozhodně nejsou procházkou růžovou zahradou. Nabízejí se dvě řešení: vše předat odborné
firmě či firmám, což nám ušetří nervy, ale zase vytáhne z kapsy více peněz. Nebo
zvolit náročnější cestu a něco ušetřit – jít do toho na vlastní pěst. V tomto případě
jsou ale nezbytné jisté zkušenosti. Laikům přeci jen doporučujeme první variantu.
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Začněme odshora, tedy střechou nebo-li střešní krytinou. Rozhodování o tom, jakou zvolit nebývá jednoduché. Majitelé mnohdy rozvažují, zda staré tašky skutečně dosloužily a počítají, kolik je nová krytina bude stát.
A jaké se jim nabízejí možnosti?

Pojďme na střechu...
Existuje velké množství krytin ze kterých můžeme vybírat

Betonové tašky
S betonovými taškami se nebudete trápit s mechem.
Současné moderní tašky se totiž díky inovativní technologii a speciální povrchové úpravě vyznačují nenasákavostí vodou. Proto jsou tedy více odolné proti mechu
a prakticky jsou samočistící. K tomu jsou vodotěsné,
odolné vůči mrazu, tlaku i deformaci a jednoduché na
pokládku. Jejich nevýhodou je opět vyšší hmotnost, byť
někteří výrobci nabízejí i takové s nižší hmotností na
m2. A velmi dobrá je i jejich životnost – až 80 let.

Tašky srdcovky
Srdcovka je drážková taška s hlubokými drážkami v hlavové i boční části a ornamentem na líci. Se těmito taškami určitě dosáhnete atraktivního a netradičního vzhledu budovy.

Střešní břidlice
Břidlice je metamorfovaná hornina s jemnou zrnitostí
vznikající z jílovců a prachovců. Má šedou až černou
barvu a může být štípaná nebo řezaná. Z jejích výhod
jmenujme nepropustnost vody a olejů a velmi dobré
tepelné i hlukové vlastnosti. K tomu se vyznačuje dlouhou životností a estetickou elegancí, na střeše zkrátka
velmi dobře vypadá.

Plechová střecha
Plech jako střešní krytina provází lidstvo už od raného
středověku. A pozlacené střechny lidé znali dokonce
už ve starověku. Za tu dobu ale přecijen urazily velkou
cestu. Změnily se jak používané materiály, tak samotné
konstrukce. V dnešní době plechové střechy představují jeden z nejvýznaměnjších způsobů zakrytí střešních
konstrukcí velkoplošných staveb, v bytové zástavbě tak
rozsáhlé už není, což je škoda. Při rekonstrukci starších
objektů, které by například těžko nesly velké zatížení krovů, ale i například pro novostavby dřevostaveb
(z toho samého důvodu) je ale plechová střecha přímo ideální. Její největší předností je nízká hmotnost
a snadná pokládka. Plechová krytina může být provedena různě. Z trapézových plechů, falcovaných tabulí,
pásů a podobně. Z materiálů, které se používají na výrobu jmenujme měď, hliník, titanzinek, nerezovou ocel
či ocelový plech. Materiály jsou samozřejmě povrchově
upraveny tak, aby odolaly korozi.

Pálené tašky

Měděný plech

Patří mezi ty dražší. Jak již název napovídá, vyrábějí
se z pálené hlíny, což je klasický a ekologický materiál.
Novinkou jsou pálené tašky s ornamentem. Jejich konstrukce je vybavena bočními a vodními drážkami v hlavové části, která zvyšuje těsnost krytiny vůči extrémním
klimatickým podmínkám. Tyto vlastnosti umožňují jednoduché a přitom kvalitní a bezpečné pokrytí střechy.
Jejich výhodou je, že jsou vzhledově a barevně stálé
a mají dlouhou životnost. Nevýhodou pak bývá jejeich
vysoká hmotnost.

Jedná se o nejkvalitnější klempířský materiál vůbec
s velmi vysokou životností, což dokládá i fakt, že právě
měděné jsou krytiny historických budov postavených
před více než 200 lety. Můžete si tedy být jisti, že takovouto krytinu budete mít vy i vaši potomci na celý
život. A kdyby jen to. Měděná střecha nepotřebuje téměř žádnou údržbu. Mezi její hlavní nevýhody pak patří vysoká cena, tloušťka 0,55 vyjde zhruba na 600 kč na
m2, měďěný plech s dvojnásobnou tloušťkou vyjde asi
na 1200 korun na m2. A pozor si budete muset dát na
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jednu důležitou věc: měď ve styku s jinými kovy vytváří
elektrochemický článek, spojovací části proto nesmí být
z jiného materiálu!

Titanzinek
Pod tímto materiálem si můžeme představit čistý zinek legovaný mědí, titanem či hliníkem. Jako takový je
snadno zpracovatelný a také nepodléhá korozi. Kov to
je také měkký a tudíž se nehodí pro okenní parapety,
ani ploché střechy. A nesmí se zpracovávat pod teploptou nižší než 10 stupňů Celsia, jinak by mohl popraskat.
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Dále je tento materiál velmi teplotně roztažný – desetimetrový pás bude v létě o 2 cm delší než v zimě. Mezi
výhody tohoto materiálu zase patří pořizovací cena,
která je o polovinu nižší než měď. Materiál nemusí, ale
může být natírán.

Pozinkovaná ocel
Na první pohled zřejmě nejlevnější kovová krytina na
trhu. Platit ale pravidelně budete muset za opakované
nátěry, které tyto plechy vyžadují, čímž se výhoda v podobě nízké poziřovací v nadcházejících letech vyrovná.

anta je ještě povrchově upravena polymerovým povlakem,
který zabraňuje narušení povrchu chemickými vlivy.

Ocel s vrstvou plastu
Aby ocelový plech netrpěl na povětrností vlivy, opatřuje se ochrannými nátěry, a to speciálními laky na
bázi odolných plastických hmot, které se pak vyznačují
dlouhou životností. Plechy se zpravidla dodávají jako
velkoformátové „šáry“, které napodobují tvar pálených
tašek.

Hliníkový plech
I tyto krytiny se vyznačují nízkou hmotností, proto nekladou nároky na nosnost krovů, které mohou být vyrobeny i z tenčích profilů. Jedná se opět o měkký a snadno zpracovatelný materiál. Lepí se silikony, protože se
nedají letovat. Takovouto krytinu můžete mít ve formě
trapézu, vlnitých plechů, ale i tašek, které se pokládají
na souvislé bednění či střešní latě. Ceny hliníkových plechů jsou o něco vyšší než ocelového plechu.

Střecha z recyklovaných plastů
Ano, čtete dobře. Střechu můžete mít i plastovou.
Taková střecha je také lehká, odolná vůči povětrnostním vlivům a díky způsobu jejich výroby i ekologická.
A na pohled ji nerozpoznáte od břidlice či dřevěného
šindele. Jedná se tedy o takovou imitaci břidlicové
krytiny. Takové střechy jsou navíc i odolné vůči mechům, lišejníkům, ale především má skvělé předpoklady pro souboj s působením povětrnostních podmínek.
Výrobci také udávají, že plastová krytina odolává slunci,
dešti, krupobití, mrazu i výkyvům teplot. Tyto vlastnosti
předurčují tento typ krytiny do horských oblastí s vyšším počtem větrných dnů. A nevyžaduje téměř žádnou
údržbu.

Střecha šindelová
Střechy pokryté šindelem jsou bezpochyby osobité.
K tomu lehké, plastické a variabilní.

Asfaltové šindele

Problematická je u těchto střech ochrana proti korozi,
což má několik důvodů. Zinek na povrchu plechů musí
před nátěrem nejprve zvětrat, aby se na něm barva držela. Do té doby ale často začne korodovat. Tento problém ale lze vyřešit speciáními nátěry na pozinkovaný
plech.

Ocel pokovená hliníkem
Nejznámější je zřejmě Aluzink, plech na obou stranách pokovený slitinou zinku, hliníku a křemíku, která zabraňuje
korozi a vyznačuje se reflexí světla i tepla. Zmíněná vari-

Opět se jedná o velmi lehkou krytinu. Jejich hlavní výhodou je tedy nízká hmotnost, která nezatěžuje konstrukci krovu. Jednoduchá a k tomu rychlá je i pokládka, proto můžete mít střechu hotovou za velmi krátkou
dobu. Na dřevěný záklop, který se vytvoří z prken nebo
OSB desek se položí hydroizolace, který jednak zaručí
odolnosti vůči vodě, ale i vyrovná případné nerovnosti
záklopu. Při montáži je nutné dbát na důkladné slepení
jednotlivých šablon.

Střecha z dřevěných šindelů
Tradiční střechovou krytinou lidových staveb je bezpochyby dřevěný šindel. Jeho výroba i montáž ale vyžadují
značnou zkušenost. Až do 19. století měla většina budov, kostelů i zámků právě střechu z dřevěného šindele,
který se ale kvůli předpisům následně překrýval břidlicí

nebo eternitem. Zatímco dříve bylo šindelářství hodně
rozšířené, dnes se jím už mnoho truhlářů a tesařů nezabývá. Najdete je ale. Tato krytina je přitom velmi lehká
a navíc umožňuje zhotovení rovných i zvlněných ploch
četně nároží, úžlabí, vikířů a jiných náročných střešních
prvků. Životnost této krytiny je pak odhadována na 50
až 70 let. Šindel dělíme na štípaný a řezaný a podle
tvaru na valašský a alpský.

Lehké asfaltové tašky
Ty také mohou být řešením na nižší zatížení konstrukce budov. Na trhu jsou například tašky z organických
vláken sycené bitumelem. V černé a červené barvě tak
můžete získat krytinu na všechny typy střech od sklonu
17 stupňů. Předností je i snadný transport této krytiny. Pozitivem je i příznivá cena a velký výběr střešních
doplňků.

Doškové střechy
Svého času se jednalo o nejobvyklejší střešní krytinu
českého venkova. Použít je ale můžeme i dnes. Došková střecha je totiž na pohle velice působivá, pro lidové
stavby je přímo ideální. Jedním z důvodů, proč ale není
moc rozšířená, je její vysoká pořizovací cena, relativně
malá životnost a malá dostupnost. Materiál se na tuto
střechu musí vypěstovat. V minulosti se na tento typ
krytiny používala dlouhá žitná stébla, kdežto dnešní
odrůdy mají stébla krátká. Proto je u nás slaměný došek
velmi vzácný. V řadě zemí severní a západní Evropy jej
ale stále nalezneme běžně.
Tak střechu máme a teď se pojďme věnovat dalšímu důležitému bodu při stavbě či rekonstrukci domu, a tím je tepelná izolace. Asi nikdo z nás nechce topit Bohu do oken, že?

Tepelná izolace domu
Hlavní důvod, proč izolujeme dům, je ten, že se snažíme zabránit únikům tepla. A ušetřit tedy náklady na vytápění. Zde platí jedno pravidlo: abyste opravdu ušetřili, nesmíte šetřit. Špatně provedená izolace totiž ztrácí
smysl. A co všechno je třeba si uvědomit?
V první řadě mějte na paměti vlhkost. Pokud by část
vnějších stěn zůstala vlhká a zateplili byste jen fasádu, nastaly by problémy. Proto musíte udělat všechna
opatření, jen jedno by postrádalo smysl. Tedy: drenáže
základů, izolace soklů, ve starších nemovitostech a chalupách podřezání vlkhkých stěn a zamezení prostupu
vzlínající vlhkosti. Pak by měla následovat výměna oken
a až potom zateplení fasády. K němu se používají takzvané kontaktní izolanty jako polystyren, minerální
vlna, konopné desky a další i méně obvyklé materiály.
Zateplení je každopádně lepší přenechat odborné firmě, než se do něj pouštět svépomocí. Polovičatě a neodborně provedené zateplení znamená jen plýtvání
penězi.

Izolace z minerální vlny
Poslední generace izolačních produktů z minerální vlny
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dosáhla velmi vysokého ekologického stupně. Přitom
si zároveň stále zachovává termální, akustické a ohnivzdorné vlastnosti.
Moderní izolační materiály jsou samozřejmě již bez
obsahu formaldehydu, fenolů a akrylátů. Namísto ropného základu se používají rychle se obnovující látky.
Díky nižší energetické náročnosti při výrobě pojiva je
dosaženo šetrnějšího přístupu k životnímu prostředí,
což se týká jak pro produkty ze skelné, tak z kamenné
minerální vlny.

Střechy a stropy
Nejvíce tepla uniká střechou a stropy. Izolace střechy je
nákladnou záležitostí, mnohdy vyžaduje výměnu střešní krytiny a zásah do střešních krovů. Kromě tradičních
izolantů se zde nabízí možnost foukaných izolací. Náklady jsou sice o něco vyšší, ale zase se zde eliminuje
nutnost zásahů do krovů. Princip foukané izolace je
založen na tom, že se “nafouká” do dutin v záklopech
stropů či podkroví, nebo se připraví jednoduchá konstrukce z roštů, které se dělají z nařezaných OSB desek.

Podlahy
Izolace podlah jednoznačně přispěje k dokonalému zateplení objektu. K tomu se používá opět polystyren či
desky z minerální vlny.

Stavební materiály
Máme střechu, dům izolovaný, tak se můžeme věnovat
dalším stavebním tématům. Spolu s okny a střechou
dům “dělá” omítka.

Vnitřní i venkovní omítky
Omítky patří mezi dokončovací práce, ovšem velmi
důležité. Jejich provedení má vliv na celkový vzhled
domu. Odborníci říkají, že velkým problémem současných staveb je nadměrné užívání cementu. Přitom až do
poloviny 19. století tento materiál vůbec nebyl znám.
Vezměme si takové antické stavby s tehdejšími omítkami a malbami, které přežily tisíciletí. Velmi odolné byly
i omítky středověké. Jejich kvalita byla dána především
tím, že se do nich používalo kvalitní kusové vápno.
A různé organické příměsy jako například drcené cihly, dřevěné uhlí či popel. A řemeslníci dokonale ovládali svůj obor a pracovali pouze ve vhodné roční době.
Cement byl vyvinut až ve druhé polovině 19. století.
Cement vyniká vynikající pevností malty, železobetonové a jiné náročné stavby se bez něj neobejdou. Jiné
ovšem ano. Co je jeho potíž? Cement uzavře vlhkost ve
zdivu, které se následně začne rozpadat.

Vápenná omítka
Tato omítka je na rozdíl od cementu prodyšná.
Dýchá. Je ale hodně řemeslníků, kteří na cement nedají
dopustit. Bez něj prý zdivo nebude držet pohromadě.
Jiní odborníci tvrdí, že opak je pravdou.
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Venkovní omítky

Okna špaletová

Zde platí stejná pravidla jako u omítek vnitřních. Až na
jednu věc. S vápennou omítkou zde moc nepochodíte. Může za to znečištěné životní prostředí, například
kyselé deště, které vápenné fasády ničí. Pro ně se používá omítka tzv. nastavená s malým podílem cementu.

Tato okna se vyznačují velmi dobrými tepelnými vlastnostmi, protože vzdálenost mezi okenními křídly je minimálně 12 centimetrů, mnohdy i více. Tato okna tedy
rozhodně nevyměňujte za ta s dvojsklem.

Zdvojená okna
Jak již název napovídá, okenní křídla jsou u těchto
oken sešroubována a zasklená dvěma jednoduchými
skly. Jejich nedostatkem je, že jimi uniká jimi dost velké
množství tepla, proto jsou už téměř přežita.

Jednoduchá okna s dvojsklem
Dřevěná nebo plastová okna s dvojsklem v současné
době patří mezi ty nejrozšířenější, a to především pro
jejich výborné tepelně izolační vlastnosti.

Plastová okna
Patří k těm nejlevnějším a svým designem se hodí spíše
do panelových domů. Na stylovém rodinném domě se
dvakrát nevyjímají. Jejich údržba je sice téměř nulová,
ale je otázkou, jak budou vypadat za několik desítek
let. Pravdou ale je, že plastové rámy se stále vyvíjejí.
Obecně platí, že čím vice dutých uzavřených komor
okno má, tím lepší má tepelně izolační vlastnosti.

Dřevěná okna

Nutným předpokladem pevnosti omítky je nenatahovat ji v roční době, kdy hrozí mráz.

Suché zdění
Z několika důvodů se jedná o velmi zajímavou technologii. Speciální tvarovky výrazně snižují náklady na stavbu. A snadno se s nimi i pracuje. Tato technologie využívá přesné vibrolisované betonové tvárnice. Ty se svým
systémem zámků umožňují pevné spojení bez dalšího
spojovacího materiálu. Nepotřebujete tedy maltu, lepidlo ani beton. Výstavba je pak rychlá, jednoduchá, šetří
vám čas i peníze. A stavět můžete v kteroukoliv roční
dobu. A bez stavební mechanizace.

Okna a dveře
Dům máme zastřešený odizolovaný, omítku nahozenou
a můžeme třeba vysadit okna. Asi každý ví, že okno je
otvor, který interiéru zajišťuje denní světlo, chrání nás
před povětrnostními vlivy, ale i ovlivňuje celkový ráz
domu. Také ale může být zdrojem tepelných ztrát domu,
proto je na místě okna volit pečlivě a rozhodně na nich
nešetřit. A jaké máme možnosti? Každý také asi ví, že
okna dělíme na plastová, dřevěná a hliníková s tím, že
nejlevnější jsou ta plastová, z a nimi následují dřevěná
eurookna a hliníková patří mezi ta nejdražší.
Jinak se u nás používají tři druhy oken: špaletová, zdvojená a jednoduchá s dvojsklem.
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Dřevěné rámy mají dobré tepelně izolační vlastnosti a k tomu dobře vypadají. Vyžadují ale pravidelnou
údržbu nátěry, bez kterých podléhají působení počasí.
Standardem jsou eurookna, která se vyrábějí z třívrstvého lepeného hranolu, který zajišťuje tvarovou stabilitu. Co se dřeva týče, nejšastěji se používá smrk, borovice nebo tropické meranti.

Hliníková okna
Krásně vypadají a uživatelům nabízejí skutečný komfort.
Hliník je velmi pevný materiál, proto okna mohou mít
velmi slabé profily. Jejich výroba je ale energeticky velmi
náročná, proto zrovna nepatří mezi ekologické výrobky.

Kombinovaná okna
Poslední trendy velí materiály kombinovat. Můžete mít
tak okna dřevo-hliníková, dřevo-plastová či plast-hliníková, která jsou nakombinována tak, že kombinují pozitiva
jednotlivých typů a vy tak můžete mít to nejlepší z obou.

Střešní okna
Při rekonstrukci je volí stále vice nejenom chalupářů.
I pro exteriér domu jsou střešní okna mnohdy vhodnější než vikíře. Jejich konfort navíc zvyšuje i bohaté příslušenství. Výrobci se přímo predhánějí v množství novinek
a různých zlepšováků. Můžete tak rozšířit možnosti jejich využívání, či vybrat vzhled a design, který bude vyhovovat právě vašemu domu. Populární jsou například
zatemňující rolety se systémem ovládání zasťiňovacích
doplňků. Venkovní rolety zase mohou být vybaveny

zásobníkem s integrovaným solárním článkem. Rolety
můžete ovládat buď manuálně nebo automaticky.

Venkovní rolety
Venkovní rolety zajišťují optimální tepelný komfort během roku. V létě ochrání před přehřátím a v zimě před
úniky. A samozřejmě, že zatemňuje interiér, ať již zcela
nebo částečně. Mezi jejich přednosti patří i fakt, že dokáže utlumit hluk z deště a krupobití. Velmi praktickou
věcí je dálkové ovládání prostřednictvím senzorů v závislosti na intenzitě slunečního záření a venkovní teplotě. V topné sezoně jsou zastiňovací doplňky samozřejmě vytažené, aby se využívalo pasivních solárních zisků
pro vytápění objektu, čím se snižuje spotřeba energie
za vytápění. V noci jsou pak zastiňovací doplňkly stažené, čímž zabrání úniku tepla z interiéru.

Střešní okno pro ploché střechy
Ano, i ploché střechy mohou disponovat střešním oknem. To pak slouží nejenom k prosvětlení interiéru, ale
i k jeho provětrání. I takové okno lze ovládat dálkově.
Okno je vybaveno dešťovým senzorem a automaticky
se zavře hned po prvních dešťových kapkách. Existují
i okna pro ploché střechy neotevírací, která se používají jen pro účel prosvětlení. Ta jsou zasklena izolačním dvojsklem s tvrzeným venkovním sklem a lepeným
vnitřním sklem.

Plastová střešní okna dřevěného dekoru
Výhodou těchto oken je, že kombinují vlastnosti plastu coby meteriálu a vzhled dřeva. Tato okna tedy ve
srovnání s těmi dřevěnými vynikají delší životností. Tato
okna mohou být vybavena i termoizolačním zasklením dvojsklem i trojsklem a vnitřním sklem s reflexní
vrstvou.

Dveře v interiéru
Stejně jako okna jsou samozřejmě důležité i dveře. Ty
vnitřní dveře nemusí být tak zabazpečeny jako dveře
vchodové. Vštší pozornost pak můžeme věnovat jejich
sladění s interiérem. Oba typy by ale měly být být vnímány jako významný architektonický prvek. Ne nadarmo se dříve na jejich výrobu vybíral ten nejkvalitnějš
materiál, ale i se v nich uplatňovala i lidová tvořivost.

Vybíráme nové dveře
Při výběru dveří platí jedno hlavní pravidlo: vybírart
je s citem, ne podle ceny. Nejčastěji vybíráme z dveří
plných nebo se skleněnou výplní. Pokud chcete prostor
zvukově izolovat, zvolíte zřejmě plné dveře. Ty mohou
být zcela jednoduché nebo s plastickými kazetami.
Vyrábějí se take dveře s prkénky různých tvarů (např.
kosočtverce či tvary s obloučky), sklo se zdobí vitráží, síťovým tiskem se dosahuje dekorativních efektů,
na dveřích se kombinují různé tvary rýh, jejich povrch
může být i lakovaný. Na zakázku si můžete nechat udělat i dveře celoskleněné. Nabídka dveří je dnes opra-
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vu široká. Dveře můžete mít dřevotřískové, dýhované
nebo z masivu. Ty se vyrábějí ze smrkového, borového
či modřínového dřeva. Mohou ale být i z buku, olše či
třešně. Pokud budete chtít barvu, pak dřevo očetříme
lazurou popřípadě emaily. Při rozhodování o barvě
mějte na paměti, že světlá prostor opticky zvětšuje
a tmavá naopak. Nesnažte se za každou cenu mít stejnou barvu dveří a podlahy. Zajímavý může být i kontrast dveří i podlahy.
Je toho opravdu hodně, na co je třeba při stavbě či
rekonstrukci myslet.

Text: Jana Abelson Tržilová,
foto: Shutterstock.com

Navštivte
vštivte náš Bazénový festival, který se bude konat na všech
bočkách ALBIXON
BIXO ve dnech 21. – 23. záříí a získejte hvězdné
pobočkách
vy
y nejen na bazény ALBISTONE®, ale i na veškerá zastřešení, vířivky
slevy
BRILIX
LIX®, SKYTRIA nebo bazénové příslušenství.
ednejte si jakýkoliv z těchto produktů v rámci festivalu a ušetřete
Objednejte
své ﬁ
ﬁnance
nance, čas na stavební přípravu a získejte hodnotný dárek
dárek.
A to se vyplatí!
Prodloužená otevírací doba na všech pobočkách.

BAZÉNY

ZASTŘEŠENÍ

VÍŘIVKY

SKYTRIA

PŘÍSLUŠENSTVÍ

www.ALBIXON.cz
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Z ČEHO SI

POSTAVÍME DŮM?
Ať už si rodinný dům necháte postavit na klíč neb si ho postavíte sami, čeká vás důležitá volba optimálního stavebního materiálu. Každý stavitel by měl vědět, z čeho
vybírat.
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Cihla stále vede
Klasickým a oblíbeným materiálem na konstrukce
domů je pálená cihla. Má dlouhou životnost, odolnost
proti povětrnostním vlivům a požáru a skládá se z přírodních komponentů. Základní hmotou je cihlářský
střep. Na rozdíl od minulosti se do dnešních cihel přidávají ostřiva, taziva a lehčiva, příměs, které ovlivňují vlastnosti suroviny již při výrobě, takže cihly se lépe
tvarují, nepraskají a při vypalování dochází k dokonalému slinutí střepu. Lehčiva snižují objemovou hmotnost střepu a zlepšují tepelně izolační vlastnosti. Kromě
písku, škváry, cihelné drti, živce, uhelného prachu nebo
lehkých kameniv jako je perlit a keramzit se dnes přidávají do cihlové suroviny i chemické látky, ovlivňující mechanické vlastnosti, tedy křehkost, pružnost a tvarovou
stálost. Nás zajímá tvarová nabídka cihel a dalších cihelných výrobků určených pro stavbu rodinného domu.
Trh nabízí cihly pevné, děrované, nosné, broušené, obvodové, komínovky, příčkovky atd.
Přesto, že klasická plná cihla je materiál osvědčený, je
dnes pro stavbu základní konstrukce domu minulostí.
Plná cihla sice má dobré akumulační a akustické vlastnosti, ale s tepelně izolačními vlastnostmi je to horší.
Vzhledem k tomu musíme použít hrubou vrstvu tepelné izolace, čímž se nám stavba prodlouží a prodraží.
Plné cihly se dnes používají při stavbě komínů a plotových zídek.
Díky technologii výroby zdiva z dutinových bloků typu
THERM se podařilo vylepšit tepelně izolační vlastnosti a zvládnout kolísání vlhkosti vzduchu. Toto zdivo je
lehčí a má dobré akustické vlastnosti. Cihla je vybavena
perem a drážkou, což napomáhá nejen přesnější práci,
ale také šetří spojovací materiál. Nevýhodu těchto cihel
je nutnost dodržování přesného technologického postupu. Při jeho nedodržení vznikají tepelné mosty a jiné
poruchy.
S cihlami musíme zacházet opatrně, jsou totiž křehké
a náchylné k praskání.
K nejoblíbenějším zdícím materiálům patří broušené
cihly. Výborně do sebe zapadají, takže se lépe, rychleji
a přesněji staví. Velkou předností těchto cihel je nižší
spotřeba spojovacího materiálu (až o 80%), což nám
spoří čas, práci a délku vysychání celé stavby. Tento materiál má i speciální formáty: překlady, rohovky, cihly
koncové a koncové poloviční, které obsahují speciální
kapsu pro vložení izolantu. Pro dokonale tepelně izolované obvodové zdivo je možné použít i duté zateplené
cihly, do jejichž dutin je presována minerální vlna nebo
polystyrénová vystýlka. Při použití těchto cihel dosáhneme bez dalšího zateplování vynikajících tepelně izolačních vlastností celého objektu.

Starý dobrý beton
Bez betonu se neobejde prakticky žádná stavba. Jeho
základ tvoří cement, kamenivo (písek či kamenná drť)
a voda. Hrubost a váhu dává betonu druh kameniva.
Pro zlepšení vlastností se dnes do betonu přidávají další
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látky, zpomalující nebo naopak urychlující tuhnutí, odpuzující vodu, zlehčující či provzdušňující. Výběr správného betonu ke konkrétnímu použití je tedy dobré vždy
konzultovat s odborníkem. Pro zpevnění konstrukce se
do betonu vkládají ocelové výztuže, sítě, mříže, pruty
nebo dráty. Výsledkem je známý železobeton, případně
předpjatý beton, v němž jsou výztuže napnuty do bednění a po zatvrdnutí se uvolní.
Základem kvalitní betonáže je správně provedené bednění, které dává vybetonovaným místům tvar. Klasické
tesařské bednění z prken se dnes používá hlavně tam,
kde se betonují různé tvary, kupř. zatočené schodiště.
Jinak se pro stavbu bednění používají prefabrikované

betonové tvarovky, které vypadají jako duté tvárnice.
Ztracené bednění se skládá z dutých tvárnic. Spojují se
na sucho na zámek a vylijí se betonovou směsí. Stěny
jsou pak bez spár, velmi pevné a přesné. K dalším výhodám patří trvanlivost, minimální nasákavost, rychlost
výstavby, relativně malá tloušťka zdi, nehořlavost a celková cena. Nevýhodami jsou pracnost zdění i dokončovacích prací, vyšší difúzní odpor a spotřeba betonové
směsi.
Tvárnice se vyrábějí z různých materiálů: z betonu, pěnového polystyrenu nebo štěpkocementu (směs dřeva,
cementu a mineralizačních látek). Každý materiál má
své přednosti i nedostatky. Betonové tvárnice jsou pevné, trvanlivé, nehořlavé, dobře chrání ocelovou výztuž
a vynikají dobrou zvukovou izolací. Polystyrénové tvárnice mají výborné tepelně izolační vlastnosti, ale horší
je to s propouštěním par. Kombinací různých stavebních prvků (např. kombinací tvárnic ze štěpky s polystyrénovým zateplením) vznikne nízkoenergetická stavba.

Budu
dělat s tím
nejlepším!

Už žádná dřina,
25 kg je ideální
váha. Dobrá
manipulace
i skladování.

Multibat PLUS je vysoce kvalitní maltovinové pojivo určené pro staveništní přípravu malt pro zdění a omítání.
Tak jak to
míchneme?
Na zdění
1 lopata
Multibatu
a 4,5 lopaty
písku.
Jasný jako
facka!

A jde se omítat
- 1 lopata
Multibatu PLUS
6 lopat písku,
vody akorát,
už s ním začínám
být kamarád.

Musím si to
připravit, zvolím
tedy nejdřív špric.
1 lopata Multibatu
PLUS 2 lopaty písku.
A jdeme na to!

Písek, voda,
Multibat, potom
lehce zamíchat.

To je parádní
práce!

Pro rodinu
jen to nejlepší!

Takhle snadno
jsem snad ještě
neomítal!

Poslední
začištění a je
hotovo.

Vlastnosti malt vyrobených z Multibatu PLUS:
 výborná přilnavost k podkladu
 snadno se vyrovnává
 pevná a objemově stálá
 prodloužená doba zpracovatelnosti
 vyšší odolnost vůči mrazu

Lafarge Cement, a. s.
411 12 Čížkovice čp. 27
tel.: 416 577 111
www.multibat.cz
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Stavíte? Plánujete rekonstrukci?
Knauf Point vám spočítá množství materiálu
i cenu a ukáže pracovní postup krok za krokem
Knauf Point s vámi projde KROK PO KROKU
jednotlivé činnosti-od výběru stavebního
systému, spočítání potřebného množství materiálu, nacenění, a zajištění dodavatele. Pro
každou stavební konstrukci, ať již se jedná
o ztvárnění příčky, podhledu, podlahy či podkroví nabízí 9 oblastí suché i mokré výstavby
a vice než 30 variant základních systémových
řešení. Každou z možností lze otevřít a zobrazit si detail s popisem vybraného systému
a s doporučením, kdy jej použít. Pro lepší
orientaci najdete i řadu návodů, jak při práci
postupovat. To vám pomůže zvolit pro vás
optimální řešení.

8. 4. 2016 11:06:48

Oblíbený pórobeton
Jde o lehké porézní tvárnice z přírodních surovin (křemičitý písek, cement, vápenec, voda a plyn, který materiál vylehčuje a slouží jako tepelný izolant). S pórobetonem se pracuje přesně, rychle a snadno. Tvárnice
bývají ve dvojím provedení: hladké nebo se systémem
pero-drážka na bocích, takže sousedící tvárnice se pokládají vedle sebe i bez lepení. Jako spojovací materiál
se používá tenkovrstvá malta nebo moderní speciální
tenkovrstvé tmely. Velkou výhodou pórobetonových
tvárnic je skvělá opracovatelnost; snadno se do tvárnic
vrtá a na řezání postačí obyčejná pila. Na pórobeton se
dobře nanáší omítka a v neposlední řadě je výhodou
i příznivá cena.
Využití pórobetonových tvárnic je velice široké a nabízené systémy umožňují modulovat celé zdění stavby.
Taková stavba má však svá specifika, s nimiž musíme počítat. Pórobeton dobře vsakuje vlhkost, v potaz je tedy
třeba vzít i provedení omítky, která nesmí být difúzně
nepropustná. Při zateplování nesmíme použít neprodyšný kontaktní systém z pěnového nebo extrudovaného polystyrenu, protože vlhkost unikající z interiéru
by se hromadila v pórobetonu. Vhodnějším materiálem
k zateplení je minerální vlna, nicméně optimálním řešením je použití takových obvodových tvárnic, které zajistí dobrou tepelnou izolovanost samy o sobě. K pórobetonovým systémům patří i nabídka speciálních zdicích
směsí (malt), které se s konkrétním materiálem dobře
pojí a snadno se s nimi pracuje. U nás známe pórobetonové systémy zdících materiálů hlavně pod názvem
YTONG. Výrobců je samozřejmě víc a v jejich nabídce
jsou rovněž ucelené stavební systémy z bílého nebo šedého pórobetonu – obvodové tvárnice, nosné i nenosné překlady a stropní systémy.

Vápenopískové cihly a sádrokarton
Vápenopískové cihly jsou další alternativou ke klasickým cihlám. Vyrábějí se lisováním jemného křemičitého písku a mletého nehašeného vápna s vodou. Tyto
cihly mají dobré tepelně akumulační a zvukově izolační
vlastnosti, vysokou pevnost a akumulační schopnost.
Dalšími přednostmi jsou relativně malá tloušťka zdí,
nízká nasákavost, přesné rozměry tvárnic a nízká cena.
Horší je to s tepelně izolačními vlastnostmi. K nevýhodám se řadí i vyšší difúzní odpor a větší pracnost díky
výrobě maltové směsi. Vápenopískové cihly se používají
pro obvodové i vnitřní zdivo a nosné i výplňové dělící
stěny. Kromě běžných rozměrů jsou v sortimentu vápenopískových cihel i různé tvarovky, věncovky, vyrovnávací cihly apod.
Sádrové tvárnice jsou ideální pro stavbu příček, jelikož
sádra výborně pohlcuje škodliviny, reguluje vlhkost
v interiéru a má antiseptické vlastnosti. Přesné sádrové tvárnice umožňují docílení maximální kvality povrchu stěn, takže odpadá omítání. Výborné jsou i jejich
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akustické, mechanické a protipožární vlastnosti. Zdění
je obdobně rychlé jako u pórobetonových příček, ale
výhodou je rychlé vyschnutí, což výrazně šetří čas. Sádrové tvárnice jsou navíc lehké, takže se hodí i pro rekonstrukci starších bytů.
Další formou využití sádry jsou sádrokartónové desky.
Příčky se z nich staví snadno – desky se ukládají do kovových profilů, ukotvených do stropu, podlahy a navazující stěny. Sádrokartónové desky jsou však poměrně
slabé, což neumožňuje zavěšení těžších předmětů. Řešením je dvouvrstvá sádrokartonová příčka s vloženou
OSB deskou.

Sendvičové konstrukce
Pod tímto pojmem se skrývají kompletní stavební systémy. Nosná (skeletová) konstrukce domu je vyrobena
z masivních dřevěných hranolů nebo kulatin. Tato konstrukce je vyplněna tepelnou a akustickou izolací a poté
pokryta pláštěm. Na výplně obkladů se používají různé
materiály: štěpkocementové desky, betonové sendvičové tvárnice, vibrolisované betonové tvarovky nebo ke-
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razitbetonové tvárnice. Štěpkocementové desky dobře
tepelně izolují a mají dobré zvukově izolační vlastnosti.
Betonové tvárnice se ukládají vedle sebe, až se vytvoří
stěna, která se posléze vybetonuje. Beton zajišťuje pevnost, stabilitu stěny a dostatečnou tepelnou akumulaci
konstrukce. Sendvičové stavby se od ostatních zděných
domů liší pouze v menší síle stěn. Nevýhodou této stavby je doprava velkých stavebních dílů a nutnost těžké
techniky na staveništi (jeřáb). Tyto typy domů se většinou nestaví svépomocí a s tím souvisí i nižší nabídka.

V kurzu je dřevo
Mnoho lidí dnes dává před cihlami a betonem přednost
dřevostavbám. Pokud patříte mezi ně, máte na výběr
zhruba dvě možnosti. Buď můžete zvolit klasickou srubovou stavbu z kulatiny, nebo z opracovaných trámů.
Pokud použijete kvalitní, dobře vyschlé a dobře hloubkovou impregnací proti houbám a plísním ošetřené tvrdé dřevo, pak bude vaše roubená stavba stejně bytelná
a vykazující stejnou životnost, jako stavba zděná. V oblastech, kde je dřevo tradičním stavebním materiálem,

jsou srubové stavby krásným a pro život příjemným řešením. Samotné dřevo sice zajišťuje dobrou tepelnou
izolaci, nicméně v interiéru srubové stavby vkládáme
mezi trámy a vnitřní obezdívky ještě izolační vrstvu.
Druhou možností jsou rychle se množící dřevostavby,
jejichž konstrukci tvoří dřevěné rámy obložené OBS
deskami. Jde o typické sendvičové konstrukce – na desky se pokládá tepelná izolace, která se obkládá nebo
omítá, uvnitř stavby se pak desky rovněž upravují obkladem nebo omítkami. Stavební firmy deklarují životnost těchto staveb až 100 let, avšak vzhledem k poměrné křehkosti jde spíše o stavby pro jednu až dvě
generace. Výhodou těchto typů dřevostaveb je rychlost
stavby a nižší finanční zátěž. Na tyto stavby se většinou používá smrkové či jedlové, případně borovicové
a modřínové dřevo. Moderní dřevostavby se, vzhledem
k použitému přírodnímu materiálu označují jako ekologické domy. Další předností dřevostaveb jsou tepelně
izolační vlastnosti. Dřevo totiž velmi dobře akumuluje
teplo; když zatopíme v dřevěném domě, dům se, oproti zděným stavbám, velmi rychle prohřeje. Velkou vý-
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hodou je i rychlost stavby, dřevěný dům můžeme mít
hotový za několik měsíců, což je přínosné i z hlediska
financí.
Podle použité technologie dělíme dřevostavby do několika skupin:
U sendvičových dřevostaveb se používá již předem
zpracované dřevo (tzv.OSB desky). Název sendvičové
popisuje strukturu stěn – 2 desky, mezi nimiž je izolace.
Základní kostra hrubé stavby je z masívních dřevěných
trámů, na něž se desky napojují. Vzhled dokončené
stavby se neliší od zděných staveb. Panelové dřevostavby se vyznačují širokou variabilitou a existuje několik
typů dřevopanelů: vrstvené masivní dřevěné bloky
z navzájem prolepených dřevodesek, masivní dřevěné
truhlíky s tepelnou izolací a bloky z rovnaného řeziva
nebo lepených hranolů.
Pro skeletové dřevostavby je typická nosná konstrukce z hranolů (většinou z lepeného dřeva), mezi něž
se vkládá izolace. Tyto skelety vykazují skvělé statické
vlastnosti. Rámové (sloupkové) dřevostavby se pyšní
různými technologiemi a stavebními postupy. Do této
kategorie patří také kanadský systém TWO BY FOR
a TWO BY SIX, který je spolu se sendvičovou konstrukcí
nejpoužívanějším systémem výstavby dřevostaveb v ČR.
Stavba je prováděna na místě a na míru. Z fošen vytvořená nosná konstrukce je vyztužena OSB deskami
a vzniklý prostor je vyplněn izolací. Tento systém je velice variabilní a kombinovatelný s jinými postupy. Nevýhodou je delší doba stavby. U masivních dřevostaveb je
oproti sendvičovým stavbám použito dřevo v surovém
stavu., takže stavba je finančně náročnější.
Roubenky a sruby se staví z vodorovně kladených překřížených trámů (roubenky) či kulatiny (sruby). V rozích
jsou k sobě vázány tesařskými spoji. Tyto dřevostavby
jsou pouze jednoplášťové, což má své výhody i nevýhody. Výhodou je samozřejmě vzhled: přiznání dřeva jak
zvnějšku, tak zevnitř je velmi estetické a dobře působí
na lidskou psychiku.
Panelové masivní dřevostavby vznikají vrstvením, skládáním či lepením masivního dřeva. Oproti srubům mají
více plášťů (zvnějšku izolace, celodřevěná konstrukce,
zevnitř sádrokarton či sádrovláknité desky. Tyto dřevostavby působí velice moderně.

Oblékáme dům
Svrchním oděvem domu je omítka, která vytváří rovný,
hladký povrch svislých stěn a stropů, zakrývá nerovnosti zdiva a případně do zdi vestavěné či vodovodní
nebo odpadní potrubí. Povrch omítky se následně zušlechťuje nátěrem, malbou nebo obkladem. Podle užití
se omítky rozdělují na vnitřní v interiérech a venkovní, jako součást fasád. Klasická omítka se připravuje
z malty přímo na staveništi smícháním vody s vápnem,
pískem, případně cementem. Dnes se běžně používají průmyslově vyráběné omítkové směsi, které kromě
písku a vápna obsahují další složky dodávající omítkám
specifické vlastnosti.
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Podle převahy použitých pojiv se omítky rozdělují na
vápenné, cementové, sádrové, vápeno - cementové
a vápeno-sádrové. Plniva – písky, kamenné drti, moučky, zlehčující perlitové kamenivo a další, dodávají omítce charakteristickou zrnitost, přídavné látky zlepšují
např. odpuzování vody, zvukovou izolaci, mrazuvzdornost, samočistící schopnost fasády apod. Tepelně izolační omítkové směsi mohou tvořit jádro omítky, které lze
nanést v několika vrstvách, minimálně však 4 cm silné.
Takovou omítku je pak třeba chránit před poškozením
zakončením fasádním nástřikem nebo vrstvou z jemné
malty či směsí pro tenké omítky.
Speciální sanační omítky se používají tam, kde je problém s nadměrnou vlhkostí pronikající do konstrukce
domu. Přísady v sanační omítce zajišťují její vysokou pórovitost, zajišťují rychlé a stálé odpařování vlhkosti ze
zdiva v podobě vodních par do vnějšího prostředí a tím
minimalizují kapilární vzlínání vody ve zdivu.

A co na zdivo zevnitř?
U vnitřních omítek jde o několikavrstvý systém. Přímo
na zdivo se nanáší cementový postřik. Pokud je součástí stěny kupř. betonový překlad nebo jiné konstrukce,
na nichž omítka nedrží, zakryje se nejprve kovovým
pletivem a na ně se aplikuje omítka. Speciálním typem
pletiva je pletivo keramické, tj. kovové, vyplněné nalisovanými kousky cihlářské hlíny, která je následně
vypálena. Cementový postřik se nanáší záměrně nerovnoměrně ve stříkancích (lidově špricování). Na takto
zdrsněný povrch se nanáší vrstva jádrové omítky, která
může mít tloušťku několika centimetrů a slouží především pro dokonalé vyrovnání povrchu. Vrchní vrstvou
vnitřní omítky je štuk. Velmi jemná štuková malta vyhladí povrch a slouží jako podklad pro nátěry, malbu
nebo tapety. Pokud má být stěna obložena keramickými obkladačkami, není štukování zapotřebí. Prostory,
jež nejsou pohledově exponované (sklepy, komory) neupravují jednovrstvou omítkou.
Pro omítku stropu platí jistá nepsaná pravidla. Laik si
většinou namíchá maltu hustší v domnění, že mu ze
lžíce nebude padat. Ve skutečnosti je třeba namíchat
maltu řidší, a to klasickou z písku, vápna a cementu.
Kupovaná pytlová malta je vlivem přísad jako by odlehčená, což je při omítání stropu nevýhoda. Vyšší váha
klasické omítky zlepšuje její přilnavost. Vnitřní omítka
hliněná se skládá ze směsi jílu, písku, organické hmoty
a vody. Nanáší se na zdivo stejně, jako ostatní omítky.
Základní vrstva (špric) však nesmí být cementová. Místo
ní se používá hodně zředěná jílovitá malta. Na finální
štukovou vrstvu se dnes používají omítky z barevných
jílů a písků.
Venkovní omítky musí odolávat změnám teplot a povětrnostním vlivům. Zatímco jádrová omítka je shodná
s omítkou pro interiér, štuková vnější vrstva obsahuje
vysoký podíl cementu a hrubší zrnitost písku. Kromě
těchto minerálních omítek existují zejména pro finální
úpravu zateplovacích systému omítky dodávané v pas-

tovité formě, v nichž jsou pojivem akryláty nebo silikony. Na konečnou úpravu nahazované omítky se nejčastěji používají silikonové, silikátové nebo akrylátové
fasádní nátěry. Volba záleží na podkladu a na tom, co
od nátěru požadujeme. Speciální nátěry mohou být
protiplísňové, ale mohou mít i složení neumožňující
sprejovým barvám proniknout do omítky, takže je možné z fasády umýt. Barevná škála fasádních nátěrů je
velice široká, při výběru barvy bychom však měli vždy
zohlednit okolní prostředí.
Omítky pro speciální účely – barytová omítka se používá na pracovištích s ionizujícím zářením, které pomáhá odstínit (kupř. pracoviště RTG). Protipožární omítky
obsahují příměs slíd a chrání konstrukce tím, že minimálně vodí teplo a vzdorují žáru. Akustické omítky mají
porézní strukturu, díky níž tlumí zvuk. Tepelně izolační omítky obsahují materiály minimálně vodící teplo
(polystyren, perlit). Štukatérské omítky jsou vyrobeny
z materiálu dobře držících tvar, magnetická omítka obsahuje kovové písky spojené vhodným pojivem, takže
stěna slouží jako magnetická tabule.
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Střecha je dominantou domu
Střešních krytin se nám nabízí celá řada, výběr záleží na
typu a charakteru našeho domu, na klimatických podmínkách místa, kde stavíme, na očekávané životnosti
střechy, na vkusu a samozřejmě na finančních možnostech. Začněme klasikou, tedy pálenými taškami s matnou i lesklou glazovanou povrchovou úpravu. Vyrábějí
se z přírodního materiálu – keramické hlíny, takže neobsahují žádné škodlivé přísady a snadno se recyklují.
Jejich výhodou je vzhledová a barevná stálost a dlouhá
životnost. Nevýhodou jejich váha, která se projevuje zejména při rekonstrukcích.
Pálená střešní taška je natolik odolná, že bez problémů
odolává i skutečně extrémnímu počasí. Tajemství odolnosti spočívá v sofistikovaném procesu výroby a kvalitním přírodním materiálu. Mrazuvzdornost tašek je při
výrobě v tuzemských laboratořích testována prostřednictvím zmrazovacích cyklů. Tento vůbec nejdůležitější
kontrolní test odolnosti tašek se v mnoha evropských
státech v takovémto rozsahu neprovádí. Proto zahraniční tašky nemusejí být vhodné pro použití v našich klimatických podmínkách a vyplatí se důvěřovat českému

Břidlicové desky jsou určeny pro náročné zákazníky,
kteří jsou ochotni investovat do dražších přírodních
materiálů. Břidlice je metamorfovaná hornina s jemnou zrnitostí, která vzniká z jílovců a prachovců. Má
šedou až černou barvu a přírodní texturu. Břidlice může
být štípaná (nepravidelné tvary) a řezaná (pravidelné
tvary). Používá se k pokrývání různých druhů střech, je
velmi populární i jako obkladový a dlažební materiál,
nenáročný na údržbu. K výhodám břidlice patří nepropustnost vody a výborné tepelné a protihlukové vlastnosti. Vyznačuje se dlouhou životností a v neposlední
řadě dekorativností. Díky množství minerálů a oxidů
kovu hýří přírodními barevnými odstíny.

Plast jako vhodná náhražka?

výrobku. Každý stavitel ocení také její univerzálnost:
díky široké nabídce tvarů a povrchových úprav v různém barevném provedení je možné vycházet z více
než 60 různých modelů pálené střešní tašky. Své místo
proto najde nejen na vesnických staveních či historických budovách, ale také na moderních městských novostavbách. Povrchové úpravy glazura a engoba, což je
barevná povrchová úprava matných až pololesklých tašek. Jde se o tenký povlak z keramické směsi vhodného
složení: vodou rozplavené jíly obarvené přírodními oxidy železa, který se nanáší na vysušenou tašku, a takto
upravený výrobek se následně vypaluje.

Beton a břidlice
Betonové střešní tašky se vyrábějí z písku, vody, portlandského cementu a pigmentů oxidu železa. Jejich
povrchová úprava zahrnuje hrubou texturu i hladký
povrch, bohatá je nabídka barevné škály a rozmanitost
profilů. Betonové tašky vykazují dlouhou životnost, výrobci udávají až 80 let bez údržby. Velká váha materiálu je dnes řešena použitím technologicky odlehčeného
betonu, z něhož se dělají velkoformátové desky.

Novodobé trendy upřednostňují imitace tradičních
materiálů, nejčastěji recyklovatelný plast. Dokáže však
svou technologií pokládky a vlastnostmi opravdu nahradit klasickou keramickou krytinu, nebo se jedná jen
o určitý kompromis odlehčující peněžence? Nejznámější a zároveň nejpoužívanější imitací jsou plastové břidlice, tašky nebo plastové šindele. Výsledek je pohledově
takřka k nerozeznání od originálu. Plastové produkty
se navíc vyznačují nízkou váhou a pochopitelně nižšími pořizovacími náklady. Také není třeba stavět tak
robustní krovy, plastová střecha svou hmotností tuto
konstrukci příliš nezatěžuje. Ale pozor, při projektování
je potřeba brát v potaz možnost zatížení sněhem, takže nejen střešní krytina určuje potencionální váhu celé
střechy. Plastová střešní krytina se v drtivé většině případů vyrábí z recyklovaných plastů a dokáže imitovat
prakticky jakýkoliv běžně dostupný sortiment. Pro snížení celkem vysoké hořlavosti se do výrobního procesu
přidávají speciální přísady. Pokládka plastové střešní
krytiny je možná na střechy od sklonu 20°.
Plastová střešní krytina má své výhody i nevýhody. Výhodou je pořizovací cena a zmíněná nízká hmotnost.
Není však moc odolná vůči povětrnostním vlivům, může
docházet k jejím deformacím a často také ztrácí barevnost vinnou UV záření. Největším problémem plastové krytiny je však minimální odolnost vůči požáru. Její
životnost je stanovena výrobci od 20ti do 50ti let, ale
protože je na trhu teprve krátce, nelze zatím ověřit
deklarovanou životnost v praxi. Nové technologie už
sice přicházejí s přídavnými směsi, které zajišťují vyšší
odolnou vůči výše zmíněným externím vlivům, přesto
se však plastová krytina svou kvalitou nevyrovná keramické krytině. Plastová střešní krytina je, přes zdařilou
nápodobu dražšího a kvalitnějšího originálu, určená
hlavně pro klientelu, které její nevýhody až tak nevadí.
Proto se plastová střecha doporučuje spíše na pergoly,
přístřešky a další nenáročné stavby.

Plastový šindel
Jde o střešní krytinu s všestranným použitím, tzn. nejen
k pokrývání střech chat, chalup nebo rodinných domů,
ale i jako obklad stěn při dodatečném zateplování
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budov nebo k pokrývání či obkládání zahradních doplňků, soklů a podobně. Materiál používaný k jeho výrobě
je recyklovaný plast (polyolefin) pocházející především
z automobilového průmyslu (plastové díly autointeriérů, nábytkářské díly, nárazníky). Tento plast je navíc
zušlechťován plnivy, UV stabilizátory a barvivy. Jde
tak v podstatě o ekologickou a zajímavou alternativu
k drahým přírodním šindelům nebo škodlivému eternitu. Trh nabízí i různé druhy kónických šindelů a šindelů
pro úžlabí, takže jimi lze pokrývat či obložit v podstatě
jakýkoliv tvar střechy. Minimální sklon střechy, na kterou lze tento typ krytiny použít je 25°.
K jeho výhodám patří zejména dlouhá životnost, vzhled
(věrná imitace klasického dřevěného šindele), snadná
nebo nulová údržba, nízká váha: cca 8 kg/m2, nenasákavost a nepropustnost, cena (v porovnání s dřevěným
šindelem),odolnost vůči nepříznivému počasí, změnám
teplot, odolnost proti mechům a lišejníkům a dlouhá
záruka, kterou na tuto krytinu poskytuje většina firem.
Mezi nevýhody lze zařadit malou odolnost vůči ohni,
žáru nebo UV záření. I přes nesporné množství výhod,
které tato krytina poskytuje je stále nejoblíbenějším
materiálem určeným pro střechy klasická pálená střešní
taška. Ta je u nás nejrozšířenější a nejoblíbenější krytinou především pro svou technickou dokonalost a nestárnoucí estetickou hodnotu.

Asfaltové lepenky
Rozdílný technologický výrobní postup jednotlivých
druhů lepenek propůjčuje těmto materiálům odlišné
vlastnosti, které určují jejich použití. Podívejme se na
základní rozdělení asfaltových lepenek a jejich způsob
uplatnění. Nepískovaná strojní lepenka je vhodná zejména k provizornímu zakrytí střech či jako podkladní
pás pod střešní krytinu. Papírová nosná vložka vytváří
boule, proto by se neměla umisťovat pod šindele. Pískovaná lepenka: opět jde o strojně vyrobenou lepenku
s papírovou nosnou vložkou, která je navíc oboustranně opatřená vrstvou asfaltu. Stejně tak jako u předchozího typu se dá využít k pouhému provizornímu zakrytí
střechy či jako pojistný pás pod střešní krytinu. Asfaltová lepenka patří mezi nejpoužívanější střešní krytinu
určenou pro ploché střechy. Nejvyšší žádanost je zaznamenána u modifikovaného typu, do kterých se při výrobě přidávají další složky a příměsi pro zdokonalení
stávajících vlastností. Zejména pak jde o větší odolnost
vůči změnám teplot.

I vlnitý plech je řešením
Jde o velice dostupnou a finančně nenáročnou střešní krytinu, jejíž výhodou je jednoduchá montáž. Vlnitý
plech se přitom nemusí pokládat pouze na připravené
střešní latě. Jednotlivé díly se dají využít i k cílenému
opláštění zejména administrativních a průmyslových
staveb. Vlnitý plech tak nabízí zajímavé a finančně dostupné řešení pro všechny, kteří hledají bezúdržbový
fasádní plášť.
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Plechová krytina splňuje všechny požadavky moderního vzhledu a ve svém vrcholovém provedení dokáže
dokonale imitovat klasickou pálenou tašku. Vzhled ovšem nedokáže vyvážit nedostatky. Pod plechovou střešní krytinou velmi často dochází k výrazným teplotním
výkyvům, což vede k negativní kondenzaci par. Voda
může v nejhorších případech skapávat na zateplení
a postupně ho znehodnocovat. Je tedy nutné aplikovat
fólii a zajistit v těchto prostorech řádné odvětrávání.
V případě, že podkrovní část nezateplíte, jsou takové
prostory přímo neobyvatelné

Krytina jako koruna
Korunou celého střešního systému je vlastní krytina. Je
vystavena nepřízni počasí, střídání různých klimatických
vlivů, které mají na krytiny obecně destruktivní účinky.
Doporučujeme zvolit takový typ krytiny, který je mimořádně odolný vůči všem zmíněným vlivům, navíc má dostatečnou hmotnost, díky čemuž odolává i extrémním
poryvům větru. Už při výpočtu orientačních nákladů
mějte na paměti, že například vedle tašek budou třeba
další montážní prvky, například dnes obvykle i krajové
tašky, odvětrávací tašky nebo hřebenáče, větrací komínky a hlavice, případně zábrany proti nepříjemnému
sesuvu velkého množství sněhu, prosvětlovací či bleskosvodové prvky, střešní fólie, větrací pásy proti proniknutí ptáků a hlodavců a mnoho dalších součástí. Důkladně
je také třeba zkontrolovat i stav podstřešního trámoví
a v případě potřeby ho ošetřit vhodným impregnačním
prostředkem proti dřevokaznému hmyzu a plísním. Tesař nebo pokrývač by měl rozhodnout, zda není potřeba vyměnit střešní latě, části krovu, nebo krov zpevnit.
Na střešní slátaniny z komponentů různých výrobců je
smutný pohled. Ještě smutnější kapitolou je však často
vlastní řemeslná práce. Přitom prakticky všichni renomovaní výrobci nabízejí kompletní systém střešních prvků. A rozhodně neprohloupíte, pokud střechu domu od
projektu až po pokrytí kompletně zrealizuje odborná,
nejlépe výrobcem přímo proškolená firma. Kromě garance na výrobky totiž získáte i záruku na střechu jako
takovou.
Při pokládce je třeba pečlivě kontrolovat barevný odstín jednotlivých šarží výrobků a brát tašky současně z několika palet. Estetické „vady na kráse“ se při
odlišných odstínech v ploše snadněji rozptýlí, zatímco
různobarevné pruhy působí velmi rušivě. Vedle tašek
v mnoha provedeních, ať už pálených (keramických)
nebo betonových, lze střechu pokrýt osvědčenou břidlicí, šindelem, ale i vláknocementovými deskami, krytinami z pozinkovaného plechu s barevnou úpravou, či
bitumenovými dílci na bázi asfaltových pásů, pro které
se užívá název bonnský nebo kanadský šindel.

Bez izolace to nepůjde
Důležitou součástí střechy je izolace, která nás chrání
před deštěm, zimou a vedrem. Vodotěsná může být samotná krytina – nejsvrchnější vrstva střešní konstrukce.

Často však bývá doplněna samostatnou vodotěsnou
vrstvou ve formě fólie, asfaltového pásu či stěrky. Zvláště u plochých střech je třeba věnovat vodotěsnosti a odvodňování zvýšenou pozornost. Neméně důležité jsou
tepelně izolační vlastnosti střechy. V mírném podnebí
plní střecha dvě hlavní funkce: v zimním období brání prochládání domu, v letním jeho přehřívání. Právě

řešení detailů, např. odvětrávací hlavice kanalizace.
Stačí malá netěsnost a za silného deště máte doma
o zábavu postaráno. Šikmé střechy je třeba pravidelně
kontrolovat a odhalovat případné nedostatky s předstihem. Nejrizikovější místa naleznete kolem oken,
v úžlabí či nároží, nebo v okolí komínu. Kroupy nejčastěji poškozují levné a méně kvalitní plechové střechy, ve
kterých mohou zanechat důlky. Tašky jsou proti
mechanickému poškození více odolné, v případě
velmi silného krupobití může dojít k poškození
několika kusů, které lze snadno vyměnit.

Cestička k domovu…

špatně izolující střechou uniká v zimě největší množství
tepla. Kvůli energetické úspornosti při vytápění existují
ve stavebnictví závazné formy stanovující minimální tepelný odpor střešních konstrukcí pro různé typy budov.
Tepelná izolace jednoplášťových šikmých střech se většinou provádí v rámci krovu, nejčastějšími izolačními
materiály jsou polystyren a minerální vlna. V ekologickém stavitelství se uplatňují různé přírodní materiály jako ovčí vlna, starý papír či sláma. Izolace v šikmé
střeše může podle svého umístění tvořit „teplou“ nebo
„studenou“ střechu. Pokud je položena v úrovni stropu
pod nevytápěnou půdou, hovoříme o „studené“ střeše.
Výhodou tohoto řešení jsou nižší náklady ve srovnání
s izolací provedenou v úrovni krokví. Instalace v úrovni stropu vyžaduje jen minimum odborných znalostí
a souvisejících stavebních prací, takže může být realizována svépomocí.
Mezi nejčastější problémy, ohrožující ploché střechy, je
narušení položené hydroizolace. Na vině může být nekvalitně navržený projekt či nedbale provedené jednotlivé pracovní postupy. Hodně často se setkáváme s použitím materiálů neadekvátních kvalit. Jakmile začne do
domu zatékat, je už na všechna preventivní opatření
pozdě. Řešení takové komplikace není vůbec snadné,
jelikož voda prosákne konstrukcí v jiných místech, čímž
se těžko odhaduje oblast poruchy. Pokud zatéká voda
do podkroví či stropu pod střechou, jde o nesprávné
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Přístupové plochy tvoří nedílnou součást bydlení, a tak bychom k nim měli přistupovat s citem
a dostatečným rozmyslem. Péče, kterou jim věnujeme, se rozhodně vyplatí.
V případě výstavby chodníků nebo příjezdových
ploch musíme být obzvláště pečliví, protože se
stane trvalou součástí místa, kde žijme a měl by
ho nejen krášlit, ale také splňovat všechny naše
nároky na jeho užitné vlastnosti.
Elegance spočívá v jednoduchosti. V praxi se
vyplatí nekombinovat příliš různorodé materiály, ale použít spojení pouze dvou až tří spolu
ladících prvků (např. keramická dlažba, dřevo,
kámen).
Pokud nepřipravuje návrh „přestavby“ specializovaný architekt, je dobré počkat s rozvržením
zákoutí a cestiček na zimu, kdy jsou stromy a keře bez
listí a nebrání výhledu.
Při výběru dlažby je nutné brát zřetel na to, že každý
materiál bývá určen na jiné použití.
Některé materiály se více hodí pro méně namáhané
plochy, pro parkování a příjezdové cesty se používají
dlažby zátěžové.
Abychom se mohli věnovat příjemnějším činnostem,
než je údržba a jiné starosti se zpevněnými plochami
kolem našeho domu, vyplatí se dát při výběru materiálu přednost kvalitě. K základním kritériím proto
patří mrazuvzdornost, nenáročnost na údržbu, odolnost
proti zimnímu solení a další zátěži. Stejně tak je nutné
při pokládání respektovat technologii doporučenou
výrobcem a výstavbu složitějších prostor raději svěřit
profesionálům.
Vysokou kvalitu a dlouhou užitnou hodnotu bez
vysokých nároků na údržbu nabízejí třeba keramické
dlažby. Dlažby jsou páleny ze speciálních druhů hlíny
při vysokých teplotách až ke slinování. Díky použité
technologii nemají téměř žádné póry. To zaručuje jejich
stálobarevnost, vysokou odolnost jak proti mrazu a následnému zimnímu solení, tak proti chemické a mechanické zátěži.

Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com
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ZAHRADA NA PODZIM
JAK JÍ USTELETE, TAK NA JAŘE VSTANE
Od jara do podzimu vás zahrada těší. Dopřává vám zdravý pohyb, když o ni pečujete.
Dává vám šťavnatou zeleninu a ovoce plné vitamínů. Odpočíváte na ní nebo se jen tak
procházíte a obdivujete krásu kvetoucích růží nebo voníte k opojné levanduli. Léto
a začátek podzimu jsou obdobím hojnosti. Sklizeň vrcholí a vy se můžete radovat,
zavařovat, sušit a užívat si plody své práce. Když se podzim přehoupne do své druhé
půlky, pomalu nastává klidové období. Zahrádkáři ale pořád mají plné ruce práce,
protože zahradu ukládají ke spánku. Dejte si záležet. Protože jak jí ustelete, tak zase
na jaře vstane.
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Ovocné stromy a keře
Celý podzim sklízejte ovoce. Některé druhy jablek dozrávají až později. Pravidelně sbírejte a uklízejte popadaná a nahnilé plody, které lákají škůdce. Ať už to jsou
hryzci a hraboši nebo sršáni. Zvažte, zda popadané plody místo do kompostu neodvezete do hnědých popelnic na bioodpad, protože stejně jako lákají škůdce pod
stromy, budou i v kompostu. Z popadaných, ale nenahnilých jablek si můžete nechat zpracovat mošt. Nebo
je použijte pro přípravu smoothie, například společně
s mrkví či červenou řepou.
Ovoce, které sklidíte, dobře skladujte. Připravte si
sklep, do kterého uložíte jablka nebo hrušky. Mělo
by jít o temné, chladné a větrané prostory s teplotou
v rozmezí kolem 0°C až 4°C. Dbejte také na hygienu –
nejlepší jsou sklepy vybílené vápnem s přídavkem modré skalice, tím eliminujete vznik plísní. Úroda, kterou
jste si pracně vypěstovali, by vám neměla promrznout,
protože ovoce potom ztrácí chuť a strukturu. Zeleninu
a ovoce skladujte, pokud to jde, odděleně, protože zelenina uchovávaná s ovocem může začít kvasit. Řešením
je například přepážka, kterou ve sklepě vybudujete.
Zkušení zahrádkáři doporučují každé jablko zabalit do
papíru stopkou vzhůru a naskládat je do bedýnek ve
dvou řadách proložených pískem. Ošetřujte také keře
rybízu, angreštu nebo josty proti padlí a antraknóze,
což jsou houbové nemoci, které ovocné keře napadají
nejčastěji.
Podzim je nejen o sklizni, ale také o sázení ovocných
stromů nebo bobulovin. V prověřeném zahradnictví
nakupujte sadbové stromy, jako jsou jabloně, hrušně
nebo slivoně. Dobře si připravte jamku, do které stromy
vysadíte. Měla by být dostatečně hluboká. Dno pořádně prolijte vodou a přidejte kvalitní zeminu a pomalu
rozpustné hnojivo vhodné pro ovocné stromy. Kolem
stromku odkopejte kruh, který zbavíte drnů. Co se týká
výběru odrůd, v zahradnictví vám budou pravděpodobně přecházet oči. Vybírejte je podle svých zkušeností
i časových možností. Pokud nemáte čas na ošetřování
ovocných stromků a nechcete na zahradě používat chemickou ochranu, dejte přednost vyšlechtěným odolným
odrůdám. Při výběru sadby si dejte pozor, zda stromky
nemají poraněný kmínek nebo zaschlé kořeny. Podobně
postupujte i při výběru angreštových keřů nebo rybízů.

Zeleninová zahrada
Když pěstujete zeleninu, čeká vás nejen příjemné období sklizně, kdy vám bude při hezkém podzimním počasí do ohnutých zad hřát slunce, ale také nutná úprava
záhonů. Nejdříve skliďte choulostivější zeleninu, jako
je třeba celer nebo petržel. Odkruťte nať tak, aby na
vrcholu nastal vegetační vrchol, srdíčko. Nať můžete
usušit nebo zamrazit. Kořenovou zeleninu ukládejte
do písku do sklepa, nebo ji můžete očistit, nakrájet na
menší kousky či nastrouhat a zamrazit. Do písku ukládejte hlavně zdravé kořeny, ty mírně poškození zpracujte co nejdříve.
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Delší dobu může v zemi zůstat mrkev, pór, červená řepa
nebo černý kořen. Před přízemními mrazíky je můžete
chránit netkanou textilií, vrstvou listí nebo chvojí. Někteří zahrádkáři nechávají mrkev či pórek v zemi přes
celou zimu, rizikem ale je, že pokud země promrzne
a poté přijde obleva, kořenová zelenina bude nahnilá.
Proto nejlépe před zamrznutím půdy, někdy koncem
října nebo v průběhu listopadu, vyjměte i zbytek kořenové zeleniny, nať odkruťte, zbavte kořeny zbytků
zeminy a uložte do písku do sklepa.
Sklízejte také pozdní hlávkové zelí nebo další košťáloviny. Vyjměte je z půdy a odřízněte košťály. Ponechte
pod hlávkou několik listů, které jsou o dva nebo tři
centimetry delší než samotný košťál. Během dočasného uskladnění tyto listy poslouží jako ochranný obal
hlávky. Výjimkou jsou kedlubny, kde odstraňujeme celé
listy, aby nevadly. Do nástupu mírnějších mrazů můžete
na záhonech ponechat ještě hlávkou kapustu, polníček
nebo špenát. Vysévat můžete odolné odrůdy zimního
salátu. Růžičkovou kapustu nechte venku až do jara,
chraňte ji ale listím nebo chvojím.
Nezapomeňte na podzim vysazovat česnek. Stroužky,
nejlépe namořené proti houbovým chorobám, vysazujte těsně před tím, než půda zamrzne. To bývá někdy
kolem poloviny listopadu. Vyberte česneku slunné stanoviště. Půda by měla být spíše lehčí a propustná. Česnek nesnáší mokré, těžké a neprodyšné půdy. Protože
česnek patří k rostlinám druhé nebo třetí trati, nesnáší
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Pracovní funkce stroje:
– orba, bránování, kypření
– vyorávání brambor
– bubnové a diskové sečení
– obracení a hrabání sena
– nožové a cepákové mulčování
– provzdušňování trávníků
– převážení nákladů
– zametání nečistot se sběrem
– frézování a odhrnování sněhu
– rozmetání soli a umělých hnojiv
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beton blíže k přírodě
Kdysi šedivý či neuměle obarvený, masivní, studený, často braný jen
jako nutné zlo. Ale dnes?!
Evropská špička

KOMERČNÍ PREZENTACE

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

sériE prvků pro okolí
rodinných domů

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

přímé hnojení. Vysazovat ho můžete na záhony, které
jste hnojili loňský podzim a pěstovali jste na nich třeba okurky nebo košťáloviny. Zeminu můžete obohatit
kompostem. Záhon nakypřete rycími vidlemi, odstraňte
plevel nebo pozůstatky po předchozí sklizni.
Po sklizni záhony vyplejte a zryjte. Do půdy zaryjte
chlévský hnůj, ale pouze do těch záhonů, kam budete
dávat rostliny první tratě, které vyžadují dostatek hnojiva. Jsou to například rajčata, okurky, celery, květáky
nebo zelí. Záhony, kam plánujete na jaře vysévat mrkev, nehnojte chlévským hnojem, který podporuje pochmurnatku mrkvovou. Obohaťte záhony kompostem.
Záhony, kde zůstávají rostliny, hojně zalévejte, připravíte je tím na zimní období, kdy je zem zamrzlá a kořeny
rostlin proto nemohou vodu přijímat. Zeleninové záhony můžete také mulčovat, položte na ně vrstvu posekané trávy – zelené hnojivo je zdrojem řady potřebných
látek a přes zimu se rozloží.

že vytvoříte nejen barevnou mozaiku, ale záhon bude
zvláštní i různou výškou rostlin. Cibulky vložte do jamky
špičkou vzhůru, zakryjte je zeminou a lehce přitlačte.
Označte si místo jejich sadby zápichem nebo kamenem.
Nezapomeňte ani na okrasné keře. Prostříhejte je, když
zežloutnou a jejich stonky klesají k zemi nebo začínají

Postarejte se o bylinky a květiny
Sklidili jste přes léto celé hrsti voňavých bylinek? Na
podzim jim poděkujte tím, že se o ně správně postaráte. Vytrvalé druhy, které přezimují venku, jako je třeba
máta, dobromysl, šalvěj nebo tymián, případně i mrazuvzdorný rozmarýn, nastelte listím, posekanou trávou,
slámou nebo chvojím. Taková vrstva funguje jako izolace a chrání jejich kořeny proti promrzání. Bylinky na
sklonku sezóny také zalévejte, a to ze stejného důvodu,
který jsme zmiňovali u zeleniny. Pokud chcete bylinky
sklízet i během zimy a pěstovat si je třeba na parapetu
v kuchyni, odkopněte si je a přesaďte do květináče. Pěstujte je na chladnějším a světlém místě. Bylinky, které
nezvládnou přezimování venku, jako je třeba rozmarýn
(pokud nemáte mrazuvzdornou odrůdu), vykopněte ze
země a přesaďte do květníků. Rozmarýn přes zimu pravidelně zalévejte, aby neuschl. Skladujte v chladnější,
ale prosvětlené místnosti.
Z bylinkové zahrádky se přesuňte ke květinové a okrasné. U trvalek, které už odkvetly, odstraňte květenství
a přihrňte je zeminou, aby nebyly odhalené kořenové
krčky, jinak hrozí vymrznutí. Obohaťte i květinový záhon o kompost nebo o hnojivo. Nezapomeňte sestříhat
růže, což jim usnadní přezimování. Zakryjte růže a další choulostivé trvalky chvojím. Rostliny, které nesnášejí mráz, přeneste do světlých bezmrazých místností.
Musíte být velmi opatrní se zálivkou, protože při nadbytku vody by mohlo dojít k uhnití kořenů či šíření houbových chorob. Ze záhonů vytrhejte odkvetlé letničky.
Například z afrikánů nebo měsíčků si napřed seberte
semínka, která použijete příští rok. Sbírejte jen dozrálá
a suchá semínka, skladujte v uzavřené nádobě v suchu.
Na podzim můžete také sázet cibulky, aby květiny na
jaře v pravý čas vyrašily ze země a potěšily vaše oko. Cibuloviny si libují ve vlhčí půdě. Obecné doporučení říká,
že cibulky vysazujte do hloubky dvou až trojnásobku
jejich výšky. Dobře se vám bude pracovat se sázecím kolíkem. Můžete je vysazovat také do různé hloubky, tak-

108 | BYDLENÍ

tvořit semena. Rostliny dávají najevo, že stahují mízu
do kořenů. Zkraťte je až na čtvrtinu jejich velikosti. Samozřejmě ostříhání upravte podle konkrétního typu
dřeviny. Na podzim prořezejte také živé ploty, předejdete tak jejich uhnívání, pokud by se v nich nahromadila vlhkost. Zkracujte jen listnaté živé ploty. Veškeré
listí stromů ležící na živém plotu je třeba odstranit, jinak plot nebude mít dost čerstvého vzduchu a slunce
a mohl by hnít.

Naposledy posekejte a upravte trávník
Že jste si sekání trávníků užili přes léto dost? Nebojte, tohle už bude naposledy a potom dáte sekačku na
pár měsíců odpočívat. Trávník začněte na přezimování
připravovat už od října. Porost trávníku sekejte na podzim do výše cca 5 centimetrů, tráva zůstane zelenější,
protože bude lépe schopná pohlcovat sluneční záření
a současně zabráníte prorůstání plechu a zvýšíte odolnost trávníku vůči mrazům. Trávu z posledního sekání
trávníků nevyhazujte na kompost, ale použijte ji k mulčování záhonů – pokryjte je slabou vrstvou trávy, kterou
můžete do půdy i zarýt.
Zaměřte se také na odstranění travní plsti, trávník
vertikulujte a provzdušňujte. Vertikulace zvýší také
propustnost vody a kyslíku a sníží riziko výskytu chorob a plevelů. Zároveň posílí kořeny trávy, která bude
lépe připravená na nižší teploty a mráz. Podzimní vertikulace provádějte během suchého počasí do hloubky
maximálně 3 milimetry. Materiál, který při vertikulace
vyhrabete, odstraňte – použijte ho například na kompostu. Pokud na zahradě snesete chemii, můžete trávník ošetřit postřikem proti plísním. Stejně jako záhonům dopřejte i trávníku výživu – poházejte ho jemným
kompostem, který jste vzali nejdříve přes síto, aby se
vám po trávníku neválely velké kusy.

KOMPOSTÉR, PŘÍKRMIŠTĚ, KRMELEC, OHRADA
Řešíte problém, jak zpracovat zahradní odpad?
Jak si vyrobit svůj ekologický kompost?
Nevejde se Vám objemnější odpad do plastového kompostéru?
Pokud dáváte přednost tradiční výrobě kompostu, pak máme pro Vás řešení

ROŠTOVÝ KONTEJNER
Jde o jedinečný stavebnicový systém roštových polí, ze kterých si snadno a bez
nářadí složíte kompostér podle svých potřeb. Můžete volit výšky 40, 60, 80
nebo 100 cm, počet komor 1, 2, 3,…
Je konstruován tak, že pojme i objemnější odpad.
I když náš roštový kontejner nejvíce zákazníci využívají jako kompostér, jeho
využití je daleko rozmanitější. Můžete jej použít jako OHRADU pro menší zvířata, můžete v něm SKLADOVAT MATERIÁL. Chovatelé koní, skotu, ovcí, koz
a dalších zvířat jej mohou používat jako PŘÍKRMIŠTĚ nebo KRMELEC.
Kontejnery jsou vyrobeny z pozinkovaných ocelových roštů, což jim zaručuje
až dvacetiletou životnost bez nutnosti jakékoliv údržby. Rozložené jsou velice
skladné. To znamená jednoduchou manipulaci a nízké náklady na přepravu.
Vzhledem k této skutečnosti si můžeme dovolit dávat na kontejnery
ZÁRUKU 7 let.
Objednávky na tel. 596 730 730 nebo info@kytulava.cz
Více na www.rostovekontejnery.cz nebo www.kytulava.cz
INZERCE
kytulava.indd 1
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NEKLOUZAVÁ
RUKOJEŤ
KOMFORTNÍ
DRŽENÍ

OTVOR
NA ZAVĚŠENÍ

ODOLNÁ NÁSADA
VYZTUŽENÁ SKELNÝM VLÁKNEM

PRAKTICKÉ POUZDRO

KLÍNOVÁ
ČEPEL
UHLÍKOVÁ OCEL KOVANÁ

K PŘENÁŠENÍ I ULOŽENÍ

TEFLONOVÝ POVLAK PTFE
SNIŽUJE TŘENÍ

www.sekery-helko.cz

Desatero pro podzimní zahradu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Připravte sklep na uskladnění úrody. Během září ho větrejte. Nezapomeňte ho vyčistit a vybílit.
Sklízejte ovoce, zeleninu i bobule, třeba vinnou révu.
Citlivější rostliny, třeba brokolici nebo květák, ochraňujte netkanou textilií.
Posekejte naposledy trávník, dopřejte mu vertikulace.
Postarejte se o květinový a bylinkový záhon, přihrňte rostliny a nastelte jim listím nebo chvojím.
Zryjte záhony. Přidejte do nich kompostovanou zeminu nebo chlévský hnůj.
Shrabujte pravidelně listí a kompostujte ho, krom listí z ořešáku.
Zastřihněte okrasné keře. Zbavte zahradu uschlých keřů nebo stromů.
Vysazujte nové ovocné stromky a keře.
Vypusťte vodu z nádrží i hadi a ukliďte je do místnosti, kde nemrzne.

Shrabte listí a ukliďte zahradu
Na podzim se stromy zbavují listí, což je sice krásný
pohled, protože zahrada hraje všemi barvami, ale vás
čeká další práce. Pravidelně listí shrabujte, protože tím
zabráníte vzniku plísní a mechu na vašem skvěle ošetřeném trávníku. Některé stromy ho pouští postupně, jiné
spadne rychle a nejednou je pod ořešákem nastláno.
Shrabané listí, například z jabloní, hrušní nebo slivoní,
dávejte bez obav na kompost. Ovšem pozor, listí z ořešáku nekompostujte, protože obsahuje škodlivé látky.
Vyhněte se také tomu, abyste společně s listím přidávali
do kompostu nahnilá jablka, což by mohlo zvýšit riziko
šíření houbových nemocí. Na úklid listů můžete přizvat
nejen staré dobré hrábě, ale také techniku, jako jsou
například foukače, které umožňují listí rychle přemístit,
vysát a rozmělnit.
Krom listí zbavte zahradu také různých popadaných
větviček. Můžete je rozdrtit a vhodit do kompostu
nebo je nechat na slunci proschnout a použít například
na podpal v krbových kamnech. Zaměřte svoji pozornost doslova do všech koutů zahrady, uklízejte uschlé
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rostliny, odstraňujte mechy, čistěte zahradu. Na jaře si
za to poděkujete. Pokud najdete uschlé nebo nemocné
stromy, odřízněte je a vykopejte i s kořeny. Můžete je
nechat proschnout a spálit v kamnech. Různé rostlinné zbytky nevyhazujete, ale využijte je na kompostu.
Můžete je také rozdrtit a rozhodit na záhony. Přes zimu
si zachovají poměrně velké množství živin a na jaře se
stanou výborným hnojivem.

Vypusťte vodu
Ještě před příchodem prvních mrazíků vypusťte vodu
z bazénů, z nádrží nebo ze sudů. Uzavřete také přívody
vody a vypusťte vodu z kohoutků i hadic. Ty smotejte
a uskladněte na suchém a chladném místě, kde budou
chráněné před mrazem. Možná je to práce navíc, ale
prodlužujete tak životnost hadic a vyhnete se tomu, že
až budete chtít na jaře napouštět vodu do sudu, bude
hadice prasklá.
Text: Jana Poncarová,
foto: Shutterstock.com

Výrobce dřevěného zahradního nábytku
a doplňků nejen z dubu

www.dubovazahrada.cz

INZERCE

Nesmrtelný
pozink

dubova zahrada.indd 1
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Stavebnicová bubnová sekačka s pojezdem, záběr sečení 60 cm, max. výkon
motoru Briggs&Stratton 5,5 HP, dvě rychlosti vpřed. Stroj se ovládá pohodlně
pomocí dvojice hrazd, má měkčenou rukojeť a díky samosvorné dělené
nápravě s ním jednoduše zatočíte například kolem stromů, přičemž velká
terénní kola si za všech okolností zachovávají dokonalou trakci. Cena tohoto
modelu je 17.990 Kč vč. DPH.

SKINNY DOORS

OTEVŘETE DVEŘE SVÉHO DOMOVA BARVÁM

Interiérové dveře
SKINNY Doors – jedinečný dezénový prvek, který přináší do
interiéru vzrušení, zábavu i neotřelou eleganci. Originalitou
SKINNY Doors je eliminace viditelného rámu dveří, čímž se
dosáhne jednolitosti stěny. SKINNY Doors od 7000 Kč.
www.skinnydoors.cz

Lakované dveře českého výrobce CAG mohou být vyrobeny
v téměř jakémkoliv odstínu a dokáží oživit každý interiér. Dopřejte
svým dveřím a zárubním originalitu a šarm s použitím odolných
PU barev nebo zvolte ekologické vodou ředitelné odstíny, které
jsou certifikovány i na dětské hračky. Pro ještě větší efekt můžete
vybírat i z různých barev plochy dveří a rámečku. Více info na
www.dverecag.cz nebo na vzorkových prodejnách.

SOUTĚŽ O IPADY ZA
500.000
Rozdáváme jablka

zc.ONERB
58x v ČR

BRENO.cz

sledujte náš facebook
facebook.com/koberce.breno

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

Den Braven letos slaví 20 let
na českém trhu a připravilo
spotřebitelskou soutěž o iPady a iPhony v celkové hodnotě 500.000,Od 28.8. do 5.11. 2017 nakupte za 200,- jakýkoli produkt, nebo produkty značky
Den Braven a pomocí sms
získejte možnost stát se jedním z výherců.
více na
www.rozdavamejablka.cz

PERFEKTNÍ DOCHUCENÍ
Cole & Mason je součástí DKB Group. Již 60 let navrhuje a vyvíjí kuchyňské nádobí ze svého sídla v Anglii. Ve společnosti Cole & Mason
sdílí vášeň pro vaření a skvělou chuť. Ať už se jedná o jednoduchou
večeři nebo slavnostní hostinu, Cole & Mason Vám poskytne správné
kořenící vybavení. Inovace a styl jsou v srdci společnosti Cole & Mason
od roku 1919, kdy uvedení prvního akrylového mlýnku, oceněného
Precision Grind mechanism, odstartovalo expanzi a podnítilo založení sortimentu sůl a pepř. Cole & Mason Vám nabízí výrobky pro
každou práci, od vaření až po
servírování a konzumaci, včetně
ručních a elektrických mlýnků, či
jednoduchých slánek, vše vyrobené z nejkvalitnějších materiálů
a dostupné v široké škále povrchových úprav. Zakoupíte na
www.kuchyn-domov.cz.

ZBAVÍME VAŠE
ZDI VLHKOSTI
– Námi používané technologie mají
100% izolační účinnost
– Pracujeme pouze s vysoce kvalitními
a odolnými materiály, certifikovanými normou
ČSN EN ISO 9001:200
– Jsme profesionálové v oboru sanace zdiva
– Obhlídku objektu, návrh řešení, kalkulaci

cenové nabídky provádíme zdarma a zcela
nezávazně

t. 606 028 580, 737 445 391
degola@degola.cz

www.degola.cz

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

Září 2017

bydlení
www.moje-bydleni.com

PODZIMNÍ RESTART

INTERIÉRU

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

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

PROČ VOLIT PŘEDPLATNÉ?
1.
2.
3.

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

Z ČEHO SI POSTAVÍME DŮM?
spigl_bydleni_9_2017.indd 1

Z PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ

BUDIŽ VZDUCH!
VĚTREJTE SPRÁVNĚ A ŽIJTE ZDRAVĚ

PODLAHA JE ZÁKLAD INTERIÉRU
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barevné použití log a

Kontakt na firmu LIKO-S: +420 724 766 610
MUSIL spol. s r.o.
Vysočina, Znojemsko
Karel Jaroš
Tel.: 606 038 834
E-mail: izolace@musil.cz
Web: www.musil.cz

www.chytraizolace.cz
KP IZOL s r.o.

Jižní Čechy, České Budějovice, Znojemsko
Vít Beroun
Tel.: 725 939 368
E-mail: izolace@musil.cz
Web: www.musil.cz

Pardubicko, Hradec Králové
jihovýchod, Rychnovsko
Michal Kolář
Tel.: 775 331 016
E-mail: kpizol@email.cz

KP Izol s.r.o.
Jičínsko, Trutnovsko, Náchodsko, Hradec Králové severozápad
Aleš Pour
Tel.: 601 554 515
E-mail: prodejcekpizol@email.cz

ICYZOL
Liberec, Česká Lípa, Děčín
Martin Líbal
Tel.: 734 315 071
E-mail: martin.libal@icyizol.cz

Jablonec nad Nisou, Semily, Mladá Boleslav, Nymburk
Jan Móler
Tel.: 734 315 072
E-mail: jan.moler@icyizol.cz

ROFIHAS
Střední Čechy jih
Zdeněk Havlíček
Tel.: 603 548 035, 605 283 300
E-mail: izolace@rofihas.cz

JK IZOLACE s.r.o.
Hodonínsko, Slovácko
Jakub Hlaváč
Tel.: 608 573 241
E-mail: jhlavac@jkizolace.cz

ČESKÁ REPUBLIKA
LIKO-S, a. s.

KP IZOL, s.r.o.

MUSIL spol. s.r.o.

ICYZOL s.r.o.

JK IZOLACE s.r.o.
ROFIHAS

PŘÍJEMNÉ
CHVÍLE POHODY...

na venkovních kobercích z kolekce Adria
Inspirujte se ve Vaší nejbližší prodejně BRENO
s nejširším sortimentem podlahových krytin / 58x v ČR

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

