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Editorial
Jak jsme nadávali v květnu, že léto je
v nedohlednu, nadáváme teď znovu,
že se možná upečeme... Tak jen doufám, že užíváte léto pěkně ve stínu
zahrady, kterou jste dle našich rad
vybudovali, u bazénu, či s dobrou
limonádou na terase. Zkrátka, že s
sebou přineslo nejen práci, která při
zlepšování bydlení nikdy nekončí,
ale i trochu té letní pohody.
Naše letní číslo je samozřejmě plné
letních nápadů, plné povídání o květinách, ale i takových novinkách,
jako jsou venkovní kuchyně, či
designové grily, které vám mohou
krásně dozdobit exteriér či interiér.
Interiéru je také věnováno několik
našich článků, protože právě teď
přišla ta doba, kdy máme čas si své

bydlení náležitě vylepšit, kdy máme
chuť malovat, tapetovat, nebo třeba
jen zdobit - prostě chceme začít trochu jinak a v novém prostředí.
Kromě toho samozřejmě přinášíme
i řadu dalších postřehů. Poradíme
inzerce
vám, jak zabezpečit dům před dovolenou, jakou ochranu zvolit před
sluncem, či jak si trochu obměnit
zahradní nářadí. Přineseme rady
ohledně koupelnového nábytku,
stejně jako poradíme se zařizováním
ložnice. Prostě tak jako po celý rok
i tento měsíc budeme vaším rádcem
při budování či zařizování domu.
Samozřejmě nebudou chybět ani novinky plné nápadů a inspirace.
Tak krásné léto a těšíme se na vás
zase v září.
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kuchyně
S nadcházejícím létem jistě přemýšlíte nad tím, jak do letní
nálady vyladit i svou kuchyň. A možná plánujete i její větší
proměnu.

inzerce
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Léto, kdy jsou děti na prázdninách a máte v zaměstnání
větší klid, je ideálním obdobím pro případnou rekonstrukci starší kuchyně, pokud vám už dosloužila nebo
toužíte po změně. Možná postačí dát jí nový look novými dvířky. Horkým trendem je ultralesk a ultramat.
Výhodou vysokého akrylátového lesku a matu je vysoká kvalita povrchové úpravy, snadná údržba a vysoce odolný povrch bez pórů, splňující přísné hygienické
nároky. U lakovaných kuchyní lze vybírat z široké nabídky odstínů barev. Nespornou výhodou je jejich lehká
opravitelnost. Poškozená lakovaná kuchyňská dvířka
se dají snadno opravit, protože akrylát má tloušťku 1,4
mm. Poškozený lak se vytmelí, přebrousí a znovu na-

kosti. Lze vybírat z širokého spektra barevných odstínů.
Existují I další zajímavé fóliované úpravy. K oblíbeným
patří kamenné variace nebo dřevodekory, které dokonale imitují krásu dřeva, a to včetně suků. Na rozdíl od
masivu je můžete použít I do vlhka. Tedy i milovníci rustikálního stylu si přijdou na své, pokud stávající linku
potáhnou fólií s imitací dřeva. Také vy, kdo chcete mít
kuchyni v provensálském stylu, si jistě vyberete z nabídky, třeba bílou fólii s patinou. Pokud máte kuchyni
zařízenou v tradičním stylu, můžete ji oživit j novými
úchytkami. Na trhu se najde nepřeberné množství tvarů
a materiálů. Kovové, hliněné, keramické nebo dřevěné.
Pokud hledáte neotřelá řešení, nápadité pro vás mohou být skleněné nebo kamenné úchytky. Záleží čistě
na vašem stylu a vzhledu vaší kuchyně.

Instalace nové digestoře
V létě se kuchyň dobře větrá otevřeným oknem, případně průvanem, ale bez výdobytku moderní doby - digestoře - se už jistě neobejdeme. Digestoř odsává vzduch
a buď ho vypouští ven odtahovým potrubím, komínem
či ventilační šachtou (režim odtahu), nebo přefiltrovaný
vzduch navrací zpátky do místnosti (režim recirkulace).
Funguje tedy ve dvou režimech. Odtahový režim využívá tukový filtr, recirkulace uhlíkový. Většina digestoří
má komfortní dotykové ovládání, možnost směrového
nastavení osvětlení a praktické pachové čidlo. To automaticky reguluje výkon odsávání podle aktuálního
množství pachů v místnosti. Praktickou funkcí je I časový programátor. Lze na něm nastavit délku odsávání na
určitý časový úsek, po jehož uplynutí se digestoř sama
vypne. Samozřejmostí jsou I kovové filtry, které slouží
k zachycení tukových částic. Filtry mají dlouhou životnost a jejich údržba je navíc velmi snadná. Při výběru
ostrůvkové digestoře je nezbytné myslet na to, aby
strop unesl její váhu, protože může dosahovat i několik
desítek kilogramů.

Zastínění proti slunci
lakuje. Od lakovaných kuchyní nás může odradit snad
jen výrazně vyšší cena a větší náchylnost na poškození.
U kuchyní ve vysokém lesku a matu se často používají
kombinace bílé barvy s jinou kontrastní barvou. Ultralesk je výjimečný pro stupeň lesku – nejvyšší v porovnání se standardními lesklými materiály. Disponuje také
vysokou hloubkou barev. Ultramat je kromě vzhledu
nedocenitelný z pohledu užitnosti. Proti jiným matným
materiálům totiž odolá otiskům prstů.

Proměna díky fólii
Pokud nechcete investovat do nových dvířek, jenom
se vám okoukal vzhled těch stávajících a stále ještě
funkčních, postačí je polepit designovou fólií. Tloušťka
tohoto materiálu je 0,5 mm. Fóliovaný lesk má vysokou hloubku lesku a je odolný vůči teplu, slunci I vlh-
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Kuchyně obvykle patří mezi nejteplejší místnosti v domě
či bytě, a proto zde především za horkých letních dní
oceníme praktické prvky stínící techniky, jako jsou například horizontální žaluzie. Vyrábějí se v mnoha provedeních a barevných odstínech, díky čemuž je můžeme krásně sladit se vzhledem interiéru. Další možnost
představují látkové rolety, které se mohou dokonce
i prát. Dočasné a cenově velice příznivé řešení nabízejí
stylové papírové žaluzie. Dalším možným řešením jsou
rolety, které přispívají k optimální světelné, ale i tepelné pohodě a samozřejmě také k ochraně soukromí.
Můžeme je umístit buď klasickým způsobem na křídlo
okna, anebo nad okno, což se bude hodit především
v případě nestandardních rozměrů oken.

Letní barvy a květiny
Letní atmosféru v kuchyni vytvoříte doplňky a dekoracemi ve veselých pastelových barvách, evokujících opti-

DOPŘEJTE SI KVALITU
Kuchyňské dřezy, kuchyňské baterie,
košové systémy a kuchyňské drtiče

Více informací na

www.ancor.cz

mistického ducha léta. Určitě dejte šanci žluté, růžové,
mentolově zelené, oranžové, blankytně modré nebo
červené. Do kuchyně paří také květiny a rostliny. Vypadají skvěle i jako motivy na kuchyňských textiliích,
jako je prostírání, ubrusy, utěrky nebo sedáky na židle.
Velmi trendy jsou pak i potisky připomínající historické herbáře. Živé květiny a rostliny udělají vaši kuchyni
osobitější a útulnější, zvláště v teplých letních měsících.
Pokud možno se vyhněte květinám umělým, přestože
dnes už bývají vzhledově tak dokonalé, že nejsou na
první pohled rozeznatelné od živých. Ale co ten druhý
pohled… Můžete vsadit i na rostliny, které nejsou jen
na ozdobu, a co jiného sluší kuchyni než bylinky v pěkných květináčích. A tak je oceníte nejen při vaření, ale
I vizuálně. Díky své čerstvosti zvládnou provonět celou
místnost a máte pocit, jako byste právě stáli na zahrádce. Kuchyni tím navíc dodáte útulný vzhled a nezaměnitelnou vůni. V letní kuchyni samozřejmě nesmí chybět ani bylinky. Můžete je pěstovat v jednom velkém
květináči, nebo v několika menších. Pozor, potřebujete
stejné květináče jako na květiny, s otvorem pro odtok
vody. V jednom květináči pěstujte bylinky, které vyžadují podobné zalévání.

Ovocné šťávy, drtič ledu i zmrzlina
V letní kuchyni se skvělě uplatí lisy na ovoce a odšťavňovače. V horkých parnech se ale nic nevyrovná poctivé
zmrzlině. V poslední době je stále populárnější domácí zmrzlina, kterou si vyrobíme sami z námi vybraných
surovin. Mnozí z těch, kteří propadli tomuto trendu,
nedají dopustit na tzv. zmrzlinovače, které bezesporu
přinášejí řadu výhod Díky zmrzlinovači si vyrobíte chutnou zmrzlinu jakéhokoli druhu. Výběr ingrediencí pro
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výrobu zmrzliny je jen a jen na vás. Navíc se můžete
inspirovat množstvím hravých receptů, které nabízejí
jedinečné kombinace chutí. Jelikož je výroba zmrzliny
zábavná, určitě se sami pustíte do vymýšlení nových
postupů. Tak široký výběr druhů zmrzliny, jaký budete
mít se zmrzlinovačem, nenajdete ani v sebelépe zásobeném supermarketu nebo cukrárně.
Velmi oblíbené jsou v létě také nápoje s ledovou třístí,
protože umí dokonale osvěžit. Můžete si je vyrábět tyčovým mixérem z džusů, limonády, ovocných štáv, coly či
kávy a mléka nebo si pořídit elektrický výrobník. Do něj
vložíte kousky ledu , zapnete a za 30 sekund se nádoba na led naplní osvěžujícím sněhem. Nebo ke kostkám
přilijete sirup a sníh bude mít příchuť podle vašeho přání. K mání jsou i ruční mlýnky na drcení ledu, případně
kelímky, jejichž obsah po zchlazení v lednici mačkáním
rozdrtíte, což baví především děti.

Jíme na balkoně
V létě lépe chutná na čerstvém vzduchu. Výhodu mají
samozřejmě majitelé rodinných domů se zahradami
nebo ti z vás, co mají u bytu terasu. Ale i na malém
balkonu se dá stolovat. Stačí ho opatřit zástěnami proti
zvědavým pohledům sousedů nebo z ulice, postavit na
něj malý, skladný stůl s odpovídajícími židlemi, a máte
základ svého letního jídelního ráje. Letní náladu jistě
podpoří třeba čtverečkovaný ubrus v červeno- barevné
kombinaci nebo stolovací náčiní v pastelových barvách.
K tomu dekorační polštáře, přikrývky, květiny nebo
venkovní žaluzie ve sladěných barvách. A máte místo,
kam vás to bude až do podzimu táhnout nejen k jídlu...
Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com

Komerční prezentace

ÚKLID?
To slovo vás
bude bavit…
POKUD STEJNĚ JAKO JÁ MÁTE NEJEN NEPOŘÁDNÉ DÍTĚ, ALE I ROZTOMILÉHO PEJSKA, VÍTE, CO TO
JE UKLIDIT BYT, PŘÍPADNĚ DŮM.
PRÁCE NIKDY NEKONČÍ A STEJNĚ
VÍTE, ŽE KDYBY DORAZILA NA
KONTROLU MILUJÍCÍ TCHÝNĚ, NĚJAKÝ TEN PRACH, ČI CHLUP JISTĚ
NAJDE.

Nebojte se, teď nebude následovat rada, jak uklízet více, častěji a efektivněji. Teď si řekneme něco o tom, jak neuklízet a mít doma pořádek. Protože, to je přesně sen každé hospodyňky.
Mě ten můj sen splnil irobot. Pokud někde budete číst oslavy robotizace, věřte, že já se ráda připojím. Pouštím ho ráno
skoro poslepu, v poledne si cvičně projede byt a k večeru spolu uléháme. Nikdy bych nevěřila, kolik za jeden jediný
den dokáže posbírat prachu a chlupů. Dříve jsem byla trochu omezena velikostí nádoby – vysavač by jezdil, ale neměl
kam sbírat. Od té doby, co je na trhu iRobot Roomba® i7, mám po starostech. Ten se totiž vysype do sběrného koše
sám a vesele pokračuje v úklidu. To je první obrovskou výhodou. Robot sám vysypává sběrný koš do stanice Clean
Base. Je-li to nutné tak se i dobije a pokračuje dál v úklidu tam, kde před tím skončil - zvládá uklidit téměř neomezenou plochu. To znamená, že se nemusíte i několik
týdnů starat o vysávání. A co dalšího umí?
•

•

•

•

•

•

Další velkou výhodou je, že má ne jeden, ale dva
proti sobě rotující válce, které vytváří „vakuový
efekt“ a zajišťují tak sběr nečistot jak z tvrdých povrchů, tak i z koberců. Navíc je jejich údržba daleko
méně náročná než u klasických štětinových kartáčů.
Má speciální inteligentní navigaci, díky které se
„naučí“ váš byt. V aplikaci pak ukáže půdorys, vy
si můžete místnosti pojmenovat (kuchyně, obývák,
ložnice...) a na dálku vyslat robota uklidit třeba jen
určité místnosti.
Aplikace pro ovládání robota je celá v českém jazyce. V aplikaci pak můžete robotovi naplánovat
pravidelné úklidy, nebo ho kdykoliv spustit. Robot
do aplikace zasílá informace o tom, že je zapotřebí
vyměnit sáček ve stanic Clean Base, je nutná nějaká
pravidelná údržba, kde uklízel, dokonce kde
detekoval více znečištěná místa apod.
Bez problémů uklidí i podél stěn a v rozích. Tomu
aby bylo uklizeno opravdu všude, napomáhá boční
kartáček.
Uklízí pod nábytkem, který je dostatečně vysoký
(postel, skříně, sedačka), aby tam mohl zajet - od
9,3 cm.
A to nejdůležitější nakonec. I když vím, že lidé, kteří
ještě robotický vysavač neměli ani ho nikde neviděli,
stejně neuvěří… Ano, opravdu vysává. Všude kam
může zajet...

www.irobot.cz
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inzerce

Obývák

s prvky nostalgie
Ne každý podléhá měnícím se módním trendům s jejich jepičími životy.
Mnozí z nás si radši chtějí doma vykouzlit atmosféru starých dobrých časů.
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Nostalgický nábytek nás během okamžiku přenese do
časů minulých. Ať už jde o baroko, první republiku
nebo časy našeho dětství. Nostalgii můžete vnést do
svého domova nábytkem mnoha různých podob. Byt
nebo pokoj zařízený ve stylu jedné epochy dokáže vytvořit jedinečný životní prostor i pocit. Nábytek s příběhem totiž bude mít vždy své kouzlo.

Romantika nebo glamour?
Romantický styl je výjimečný, vyvolává pocity nostalgie a na druhé straně přináší do našich domovů půvab
a pohodlí. Často jej tvoří rodinné poklady v podobě
porcelánu a drobných relikvií, mnohé věci lze objevit
v bazarech i ve starožitnictví. Tento trend nepodléhá
diktátu módy a neurčuje ho nic, kromě vašeho instinktu. Zařizovat byt v romantickém stylu, to je nekonečné
objevování nových drobností, odstínů, materiálů. Určitě si vybavíte starou čalouněnou pohovku s vybledlými
potahy a růžemi. Vdehchnětě jí nový život novým potahem nebo si pořiďte její dokonalu repliku.
Pokud vyznáváte spíš glamour styl, váš obývák by měl
především okouzlit – leskem, třpytem, extravagancí
i elegancí. Styl připomíná bydlení slavných holywoodských hvězd a zpěváků a navozuje atmosféru blahobytu
a dokonalosti Glamour styl je především o kombinování historických a uměleckých kousků s moderními prvky.
Rozhodně to tedy není historický a starobylý styl. V interiéru pak nesmí chybět barvy kovů, a to především
zlatá a stříbrná, které dodají domovu potřebný lesk.

Venkov i retro
Čím více se lidé stěhují do měst, tím větší oblibě se těší
právě rustikální, cottage, či venkovský styl bydlení, který
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se stává fenoménem poslední doby. Jde to tak daleko, že
někteří lidé si do své panelákové koupelny pořídí vanu
a umyvadlo v podobě necek a vědra. Důležité u venkovského stylu je sladit celý styl místnosti a pokud možno
navázat i ve vedlejším pokoji, aby byt působil jednotně.
Hlavní úlohu v takových interiérech hraje dřevo, pokud
možno masivní, od věci není ani nějaký ten krb, starší
renovovaná židle nebo klasický ruční mlýnek na kávu.
Podobně populární jako venkovské pokoje jsou nyní
i retro pokoje, tedy místnosti zařízené zčásti nebo celé
v duchu bydlení generace našich maminek nebo babiček. Nevěřili byste, jak může vypadat stará komoda či
židle při použití trochy barev, lepidla nebo tapet. Retro
totiž neznamená jen umístění starých kusů do interiéru.
Ale také jejich přizpůsobení moderní době. Až si zvolíte
jakýkoliv styl, můžete dokázat, jak krásně si rozumí moderní postupy se starými kousky s příběhem.

Bez averze k socialismu
Zejména mladí designéři si oblíbili nábytkový design
2. poloviny 20. století, tedy z éry socialismu. Láká je umakart, sektor, pochromované ocelové trubky i tradiční
sluchátkový oranžový retrotelefon s číselníkem. Pokud
se I vám nábytkový styl, který se začal psát výstavou
Expo Brusel 1958, líbí a nechcete si pořizovat současné
drahé repliky tohoto stylu nebo ho shánět po bazarech
s nábytkem, poohlédněte se po půdách a sběrných dvorech. Ještě se tam najdou poklady, které někdo vyřadil.
Nemusíte si z nostalgie pořizovat obludnou sektorovou
stěnu, stačí pár solitérů. Třeba sektorová skříňka s předními částmi zásuvek z plastu je doslova pokladem. Dnes
ji koupíte v prodejnách specializovaných na retro kousky za téměř deset tisíc korun.

VÝSTAVIŠTÌ LYSÁ NAD LABEM
Masarykova 1727, 289 22 Lysá nad Labem, e-mail: vll@vll.cz

otevírací doba:
9 - 17 hod.

6. – 8. záøí

2019
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Umělé opotřebování
V poslední dekádě se stal velmi populární vzhled starého, trochu odřeného nábytku, který mu dává jakýsi historizující styl z dob našich předků. Jde o drahé kousky
nábytku s umělou patinou. Ale tu si můžete jednoduše
vyrobit i vy sami. Patinovací technika není tak složitá,
jak by se mohlo zdát. Technika patinování dodává nábytku zvláštní, netradiční vzhled, dokáže zakrýt různé
nedokonalosti a případně barevně můžete sjednotit
různé solitérní kusy podle svých představ. Z nového nábytku jednoduše uděláte staře vypadající, jako byste ho
měli doma už celou řádku let. Klasickým stylem, do kterého se patinování hodí, je styl vintage nebo Provence.

Dřevo, vinyl, PVC
Nejoblíbenější podlahovinou je bezesporu dřevo v podobě dřevěných parket, lépe lepených než plovoucích,
protože u nich odpadá nášlapná hlučnost. Další možností je vinyl, který je na trhu v široké paletě barev
a vzorů. Jde o finančně dostupný materiál imitující zejména dřevěné, podstatně dražší podlahy, ale na rozdíl od dřeva je vinyl vysoce odolný proti vodě. Dalším
vhodným materiálem pro použití do obývacího pokoje
je laminát. Lamináové podlahy jsou nejčastěji používanou podlahovou krytinou kvůli svému vzhledu, vysoké
odolnosti a příznivé ceně. Laminát dokáže výborně imitovat jakýkoliv materiál - dřevo, keramické obklady,
kámen a další. Jeho nevýhodou je však studený povrch.
Na výběr je však několik dalších povrchů: korek, marmoleum, bambus nebo PVC. Mimochodem i to naposled zmiňované “lino” je díky novým technologiím už
téměř neroznatelné třeba od dřevěných parket nebo
keramických dlaždic.

Beton k antik nábytku
Do popředí se navíc stále více dostávají bezespárové podlahy, které dříve patřily hlavně do komerčních
prostor nebo chodeb. Ve starých bytech často takové
podlahy najdeme i v předsíních a velkých kuchyních.
Moderní trend se k nim znovu vrací. Chcete-li skutečně
luxusní jednolitou plochu z přírodních materiálů, máte
na výběr z litých sádrocementových podlah a takzvaných kamenných koberců. Kontrastem takové moderní
podlahy s nostalgickým zařízením obýváku můžete vytvořit originální vzhled pokoje. Jen si to představte: na
betonové stěrce stojí prádelník po babičce a před ním
malý kobereček…

Staronová podlaha
Pokud nejste vyznavači podobných kontrastů, můžete
nostalgii pokoje zvýraznit podlahou “ze starých časů”.
V současnosti jsou podlahy mající starý vzhled skutečně módní, nejlepší je, když jsou na nich vidět stopy po
červotočích, hřebících, nejrůznější praskliny či výrazné
nerovnosti. Vyhledávané jsou rovněž podlahy mající
jistou patinu, na nichž jsou vidět známky opotřebení
i krása přírodních materiálů. Kromě toho, že perfektně
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vypadají, mají také své výhody – pokud dojde ke skutečnému poškození podlahy užíváním (škrábnutí, důlek po pádu předmětu), je tím patina povrchu ještě více
znásobena. Takováto podlaha je tak téměř nesmrtelná,
pokud budete chtít někdy krytinu vyměnit, rozhodně
to nebude z důvodu jejího opotřebení.

Comeback koberců
Koberce byly, jsou a budou, o tom není pochyb. I v době
kamenných, keramických, dřevěných, parketových, plovoucích, bezespárových a vytápěných podlah jsou doplňkem, který dodává charakter a vzhled celé místnosti.
Ještě před nákupem si musíme ujasnit, zda dáte před-

inzerce

nost celoplošné variantě (její éra se po době zatracování znovu vrací) nebo zvolíte koberec kusový spíše pro
dekorativní účel.
Odborníci nás varují před koberci, jelikož jsou také semeništěm prachu, roztočů a různých alergenů. Pravdou
je, že sebelepším vysavačem nedostaneme z koberce to,
co bez problémů vytřeme z podlahy plovoucí. Nicméně
jiní odborníci zase tvrdí, že plošné koberce zachycují
prach, který se na hladkých površích stále pohybuje.
Navíc koberce tlumí nášlapnou hlučnost i pády různých
drobných předmětů. Nabízí se tedy kompromis. Pokud
se nechcete vzdát koberců, začněte klasickou podlahou
a volte spíše koberec kusový. Ten navíc můžete snadněji

vyměnit, když se zničí nebo se vám okouká.

Koberec ke konferenčnímu stolku
U konferenčního stolku a na sedačce či křesle strávíme
poměrně dost času. Proto by tento prostor obývacího
pokoje měl být maximálně pohodlný, příjemný a teplý
od nohou. To zařídí kusový koberec s vysokým chlupem/
vlasem. Koberce s vysokým chlupem tzv. shaggy jsou
módním hitem. Nejen, že jsou extrémně příjemné na
dotek bosé nohy, ale také se stávají výrazným designovým prvkem interiéru. dokáží interiér oživit, zvláště
pokud jsou v barevném a lesklém provedení. Obývacímu pokoji nejvíce sluší koberce s kovovým leskem. Co
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se týče barev, tak vyhrávají metalické barvy, konkrétně
zlatá, šedá a všechny odstíny béžové. Pokud se ovšem
jedná o interiér jednobarevný, jednoduchý je možné zvolit originálnější a výraznější barvy nebo vzory.

s vodou bych to také nepřeháněla. Na nelakovanou
kůži mohu doporučit čistící pěny, pěna je šetrná a přitom dokáže prostoupit hluboko do struktury kůže a nečistoty uvolnit, povrch stačí jemně setřít vlhkou utěrkou.

A když jsme u té nostalgie – vůbec nejsou mimo hru
ručně vázané perské koberce s tisíciletou tradicí.

Pěnu je možné použít i na barvenou kůži, ale v tomto
případě je lépe někde na skrytém místě vyzkoušet stálobarevnost.
Kůži po takto důkladném vyčištění je vhodné ošetřit,
určitě je vhodné doplnit živiny a kůži natřít krémem
s přírodními lanoliny. A sedačka bude zase jako nová….

Kůže pozvedne dojem
Obývák s puncem nostalgie si přímo říká o zakomponování pravé kůže. Ať už na celé sedací soupravě nebo
apoň na některých částech. Kůže je přírodní materiál
a tak se také v interiéru chová. Evokuje luxus, kvalitu
a stabilitu vkusu majitele. Je noblesní a reprezentativní. Má své specifické fyzikální vlastnosti a i když podléhá, jako vše, zubu času, může se dočkat namísto “odrbaného” vzhledu nádherné patiny, na kterou budete
spíše pyšní. Kůže je také odolná a méně savá než textilie, což oceníte, máte-li temperamentní děti. Pokud
budete opravdu investovat do kvality, nemusíte se bát
ani pocitu “studeného” povrchu. Dobrá kůže totiž dýchá a bude vám na ní jistě příjemně i teplo.
Samozřejmě musíme počítat a s tím, že kůže je živý materiál a je potřeba o ni pečovat. K čištění potřebujeme ideálně utěrku z mikrovlákna, která dokáže vyčistit
póry kůže a není drsná, aby kůži poškodila, kartáček na
zuby, který je jemný, ale pomůže s nečistotami a díky
kterému se snáze dostaneme do úzkých prostor a kolem švů a měkkou utěrku na nanesení krému a závěrečné přeleštění. Je důležité si uvědomit, zda sedačka,
které říkáme kožená, není ve skutečnosti semišová či
z přírodní nepravené kůže, kdy bychom nemohli použít
vodu.
Na lakovanou kůži můžeme použít vlhkou utěrku, ale
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Příjemné osvětlení
Po správné osvětlení obýváku platí určitá ravidla. Pro
celkové osvětlení volíme rovnoměrné, měkké a neutrální světlo. To nám umožní například stropní přisazená
nebo zápustná svítidla s difuzérem pro nepřímé rozptýlené světlo.Pro nepřímé osvětlení se hodí nástěnná
svítidla, jejichž světlo odrážené od stěn se rozptýlí do
prostoru. Výhodou je jejich variabilita a čistý design,
který ničím neruší a stává se součástí daného prostoru. Praktickým doplňkem obývacího pokoje jsou stojací
lampy, které poskytnou dostatek měkkého, rozptýleného světla i samotný design svítidla. Perfektní připomínkou starých časů se stanou například honosná a velkolepá svítidla z kovu, která s sebou do interiéru vnesou
surovost populárního industriálního stylu. Nebo se vám
líbí spíš tiffany lampy se skleněnými barevnými mozaikami připomínající styl artdeco? Zvolit můžete i lampy
s retro křišťálovými ozdobami, případně barevné houbovité lampičky, jaké používali vaši rodiče. Záleží jen
na stylu nostalgie, která je vám blízká.
Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com
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Veranda HRV80-ZIP
Ochrana před sluncem se stala nedílnou součástí našich domovů. Zejména pak ta, která nemá
obdoby z hlediska pohodlí, designu a bezpečnosti. Veranda HRV80-ZIP splňuje nejen tyto požadavky, ale mnohem více. Toto nové řešení zastínění zimní zahrady či terasy je nyní elegantnější,
štíhlejší a vyniká svými vlastnostmi.
Veranda HRV80-ZIP umožňuje regulovat průnik slunečního svitu do místnosti a zamezit nepříjemně vysokému množství světla i tepla. Látka je chráněná a svinutá v boxu, jenž je ve zcela
zatažené pozici rolety uzavřen dolním profilem, díky němuž zůstanou barvy látky jasné po
dlouhá léta. Látka vytváří vizuální pohodlí domova, tepelnou i zvukovou izolaci, může být zatemňující, ale i průsvitná, je extrémně trvanlivá, odpuzuje špínu a odolává požáru, spolu s vaším domovem bude tvořit dokonalou souhru.

.

www

.cz

Ložnice

jako oáza bezpečí

Ložnice je místo, kde by všechny starosti měly jít stranou. Tato část domova by
pro nás měla být oázou bezpečí, klidu a harmonie.
20 | Bydlení
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Pokud je ve vašem domě místnost, která by měla skutečně odrážet váš vkus, osobní styl ve kterém se cítíte
nejlépe je to právě ložnice. Je to osobní „ svatyně“, která vám umožňuje v klidu a pohodě odpočívat. Moderní
ložnice však nejsou jen místem k spánku. Stávají se „domovem v domě“, který nabízí téměř vše, co je potřeba, aniž bychom se museli vydat za hranice místnosti.
Zatímco jedni vyžadují jen velikou postel,
tak někteří potřebují mít jako součást
ložnice i osobní pracovnu spolu s luxusní
vanou a nástěnnou televizí, tak aby vytvořili pokoj s veškerým komfortem. Je
to diskutabilní trend, protože ložnice by
měla být oázou klidu bez rušivých elementů.

Chytrá postel za půl milionu
Moderní technologie se nemohly vyhnout ani našemu
spánku, a tak už existuje i biometrická postel, která hlídá spáčův srdeční tep, dechovou frekvenci, míru pohybů těla během spánku a reguluje okolní vlivy, jako je
teplota či množství světla a hluku. Tato chytrá postel
kombinuje automatický polohovatelný rošt, vysokou

Postelové trendy
Postele doznaly jistého odlehčení. Předimenzovaná čela z minulých sezon jsou
o něco subtilnější, mohou být zajímavě
tvarovaná, ponechaná vzdušná či potažená tkaninami se sametovým či hedvábným leskem. Vyumělkovaná zdobnost tu
není na místě, jen chytá prach. Tu atmosféru a útulnost si dotvoříte povlečením
a dalším textilem. K luxusnímu pojetí
současné ložnice patří také použití kůže,
která se stává doplňkem drahých druhů
dřev a kovu. Většinou je lůžko jednoduché a funkční z kvalitních materiálů
s dobře promyšleným detailem, čalounění bývá v decentních tónech.

Nešetřit na šířce
Při nákupu postele opravdu dvakrát měřte. Nestačí, aby se vešla, musíte mít také
místo kolem pro pohodlný nástup a výstup. V malých bytech určitě dbejte na
to, aby byl v posteli úložný prostor nebo
aspoň pod ní bylo místo na velké zásuvky,
pokud jste štíhlí a mladí, stačí vám dvojlůžko 160 x 200 cm. Později už na šířce nešetřete, potřebujete svoje pohodlí. Vhodnější jsou dvojlůžka se samostatnými matracemi. Pokud měníte byt pro potřeby stáří,
zvolte si pro větší pohodlí postele oddělené (optimální
jsou rovnou samostatné ložnice) a při dostatku prostoru si dopřejte luxusní rozměr jednolůžka aspoň100 x
200. Vaši vnuci a domácí zvířátka to uvítají. Rozkládací
pohovky jsou určené především pro hosty. Lepším řešením při nouzi o místo je postel vyklápěcí s velmi kvalitní
matrací a roštem. Postel s dřevěnými sloupky a nebesy
nemusí být doménou jen dětského pokoje. Nachází si
své místo i v ložnici dospělých. S využitím různých druhů
zajímavých látek lze velmi snadno vytvořit baldachýny,
nebesa a další, dokonce i funkční, prvky, pomocí kterých
získáte, alespoň částečně, soukromí.
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biometrickou matraci a umí měřit různé tělesné funkce
a hodnoty. Veškerá data se přenášejí do chytrého telefonu, ve kterém si je můžete prohlédnout a porovnat. Díky automatickému polohování postele se majitel může zbavit i nepříjemného chrápání. Jakmile spící
začne chrápat, postel vyhodnotí, že chrápe, zvedne ho
jemně do zvýšené polohy, ve které přestane. Jakmile
systém vyhodnotí, že už nechrápe, tak ho zase jemně
posune zpátky do původní polohy. Postel dále umí nastavit polohu stavu beztíže, v níž lidské tělo velice rychle regeneruje, nebo zvýšenou polohu v nohou pro lepší
krevní oběh a pro uvolnění svalů, případně umí nastavit různé masáže. Součástí postele je třiceticentimetrová matrace z paměťových a studených pěn. Dvoulůžko
ovšem stojí půl miliónu korun.
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Český výrobce zdravotních matrací,
lamelových roštů a postelí z masivu
Postel z masivu MODENA buk, dvoulůžko

23.990,-

35.990,-

MODENA

Postel z masivu GABRIELA buk, dvoulůžko

9.390,-

17.990,-

GABRIELA

PRAHA I BRNO I PLZEŇ I TÁBOR
+ 420 383 136 000 I www.spime.cz

Vybíráme zdravotní matraci

Vyberte dobrý polštář

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

Můžete mít sebelepší matraci a rošt, ale se špatným polštářem vás stejně mohou bolet záda. Polštář musí správně
podepírat krční páteř a měkce hlavu. Má zasahovat svými okraji, špičkami jen pod horní okraj zad. Moc velké
polštáře jsou nevhodné. Polštář je nutné vyzkoušet. Záleží na délce krku, zdravotním stavu, zvyklostech spaní,
poloze při spánku. Pak lze volit klasický nebo anatomický (s podporou krční části) s výplní z polyuretanové pěny
nebo z dutého vlákna. Velmi populární je takzvaná líná
či viskoelastická pěna s tvarovou pamětí, která reaguje na teplo a při ležení odlehčuje tlakové body. Pojem
„líná“ má své opodstatnění, neboť se pěna po stlačení
opravdu velmi pomalu vrací do svého původního tvaru.
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Přikrývka podle teploty
Přikrývku vyberte podle toho, na jakou teplotu jste
v ložnici zvyklí. Když ji v zimě v ložnici snižujete, je
vhodné užívat dvoudílnou přikrývku. V zimě a chladných dnech se složí ze dvou tenčích, v létě použijete
jen jednu část. Dobré je duté vlákno, jež odvádí vlhkost
a hodí se i pro alergiky. Polštář i přikrývku jednou až
dvakrát ročně vyperte nebo vyčistěte, povlak po dvou
až třech týdnech. Nicméně můžete vybírat i přikrývky
z ovčí vlny nebo péřové. Právě peří slaví velký návrat.
Udrží teplo lépe než dutá vlákna, díky pevnému prošití

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

Tapety ložnici sluší

se z nich už neuvolňují peříčka jako kdysi a navíc péřové přikrývky a polštáře už se dají prát v pračce. Pokud
ta vaše nemá speciální program na peří, lze využít program na jemné prádlo a teplotu 40 °C.

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

Tapety na zeď promění ložnici v jemnou a útulnou místnost. Velice oblíbenou variantou jsou také květinové
tapety. Tapety na zeď v ložnici nemusíte ničím lakovat
ani nijak speciální ošetřovat. Kvalitní vliesové tapety na
stěnu jsou vysoce omyvatelné a odolné. V případě, že se
tapeta zašpiní, lze ji velmi snadno očistit. Comeback slaví textilní tapety, ozkoušené historií. Setkáme se s nimi
v různých podobách již od vzniku tkalcovského stavu.
Využívaly se převážně ve vladařských palácích, panských
sídlech a zámcích. Z toho také vychází jejich působení
a to, jakým způsobem je vnímáme. Jsou symbolem luxusu, extravagance a přepychu. Textilní tapety jsou sice
tradiční, naleznete však dekory také soudobé, umělecky pojaté, které krásně doplní moderní interiér a vyhoví požadavkům dnešních tendencí. Ne nepodstatný je
fakt, že textil na stěnách udržuje v místnosti teplo, což
v ložnici jistě oceníte. Toužíte-li po opravdu romantické
ložnici, zvolte kombinaci malované a vyšívané tapety.
Vznikne neopakovatelný dojem prostorové hloubky
v obrazu společně s jemností detailu a struktury každé
vyšívané části motivu.

Novodobá romantika
Romantickému vzhledu ložnice velice pomáhají tapety
s jemnými vzory a stříbřitým či zlatavým leskem, který
se už blíží k měšťanskému luxusu. Romantická ložnice
v každém případě předpokládá velké množství textilií.
Mějte na paměti, že takové řešení se rozhodně nehodí
pro alergiky či astmatiky. V textiliích se hromadí prach,
roztoči, pyl a jiné alergeny. Zkuste radši romantiku 21.
století, která vylučuje přeplácanost sladkými růžovoučkými kytičkovanými závěsy, povlečením a dekorativními polštářky, lemovanými krajkami. Nový trend je nahrazuje spíše jednobarevnými lůžkovinami s moderním
motivem velkých květů, na každé dece jeden větší, na
jednom z polštářů třeba jeden menší a dost! Totéž platí
i pro jiné textilie, předložky a koberečky. Zkrátka méně
je více. Takže růžová tapeta ano, ale jen na jedné stěně,
a pokud možno s moderním grafickým motivem.
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Závěsy ve službách intimity
V místnosti, kde spíme, je bezpečná a útulná atmosféra
navozující pocit bezpečí několikanásobně důležitější,
než v ostatních místnostech. Závěsy do oken by proto
neměly v naší ložnici chybět. Barevnost bytového textilu na oknech vybíráme podle zařízení bytu. Barva může
ladit s kobercem, nábytkem, barvou na stěnách nebo
třeba jen s dekoračními polštářky. V jedné místnosti by
se nemělo kombinovat příliš mnoho výrazných vzorů.
Lze vybrat jednu dominantu, kterou ostatní předměty
podpoří. Pokud chcete místnost designově oživit, zvolte
závěsy, které spojují neobvyklé kombinace materiálů,
jako je krajka a plast. Jestliže je vaše ložnice designově
pestrá, zvolte raději jednobarevný závěs v tlumeném
barevném odstínu. Jako místnost klidového charakteru
by měla mít ale ložnice barvy nerušivé, spíše neutrální,
uklidňující. Velmi trendy jsou v současné době závěsy
sladěné s povlečením. Máte-li tedy hedvábné povlečení
s květinovým vzorem, dokonalý look vám zajistí shodné závěsy, případně jednobarevné, ale sladěné s jednou
barvou vzoru na povlečení. Velké oblibě se těší dekorační závěsy s black out efektem, které místnost dokonale
zatemní, a navíc účinně tlumí hluk přicházející zvenčí.

Barvy uklidňují...
Pokud máte interiér zařízený v moderním stylu, sáhněte
spíše do nabídky jednoduššího designu a barev spíše tlumených. Ideálními barvami do prostor určených k relaxaci jsou pudrově růžová a nebesky modrá barva. Díky nim
bude ložnice působit jako příjemné a čisté místo vybízející ke snění a klidnému spánku. O pastelových barvách
v ložnicích mohou zauvažovat i ti, kdo mají v poslední
době problémy se spánkem. I výrazná a rušivá výmalba
totiž může (krom jiného) způsobovat, že se před spaním
nedostatečně uvolní a zklidní. Nevhodná je hlavně červená barva, která vybízí k aktivitě a působí rušivě. Vhodné jsou naopak právě pastelové barvy a všechny jemné,
světlé a tlumené odstíny typu jemná meruňková, pistáciová, fialová, růžová aj.Nejlepší barvou do ložnice je
z tohoto hlediska modrá. V zimních měsících ale mějte
na paměti, že bude vyvolávat dojem chladu. V horkých
letních měsících ji ale naopak oceníte.

...hřejí i chladí
Teplé barvy v ložnici, například žlutá, červená a oranžová, vás prohřejí, zbaví špatné nálady, naplní optimismem a energií. Studené barvy, jako je například modrá,
vás naopak uklidní. Odborníci obecně doporučují v ložnici vsadit na různé odstíny zelené. Ta odbourá stres,
uklidní, ale zároveň nabije energií. Naopak nejméně
vhodnou barvou do vaší ložnice je fialová. Ta vám totiž
doslova nedá spát. Vede k rozjímání a podporuje tvořivost. Velkým hitem je kombinování pastelových barev
se zlatou, měděnou nebo bronzovou. Metalické detaily
dodají prostoru punc luxusu, bude působit elegantním
dojmem. Trendy jsou také kousky z mramoru, ideálně
z bílého carrarského. I ty dodají interiéru na stylovosti.
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Mějte však na paměti, že pastelové barvy se často používají v dětských pokojích. Aby vaše ložnice nepůsobila infantilně, s těmito tóny to rozhodně nepřehánějte.
Nevhodné jsou kombinace se sytými a výraznými barvami. Interiér by pak mohl působit kýčovitě a nevkusně.
Designéři pastelové tóny s oblibou kombinují s přírodními materiály. V ložnicích tak vsaďte na dřevěnou podlahu, ideálně volte parkety nebo oblíbená selská prkna.
Nebojte se nábytku z masivu v trochu rustikálním stylu,
užijete i proutěné a bambusové úložné kousky.
Výběr barvy podřiďte také tomu, jak budete čas v ložnici nejčastěji trávit. Zda odpočinkem, nebo naopak
aktivně. Chladná zelenkavá, tyrkysová, modrá či fialová uklidňují, zatímco teplá rudá, žlutá či oranžová probouzejí energii včetně té sexuální. Dobré je také vědět,
zda je ložnice orientovaná na sever, nebo na jih. Pokud
okna míří na sever, zvolte teplejší barvy, když na jih,
můžete vybírat ze studených barev, jako jsou například
modrá, šedá nebo bílá.

Méně je v ložnici více
Ložnice by měla být vzdušná a bez zbytečného nábytku. Do ložnice proto raději neumisťujte pracovní kout.
Choďte si tam jen odpočinout! Stejně tak se nedoporučuje mít v ložnici televizi, počítač či mobilní telefon na
nočním stolku. Snižte vliv elektromagnetického záření
v ložnici. Nejrůznější domácí spotřebiče vyzařují různě
silná elektromagnetická pole (EMP), která mohou být
pro lidské zdraví škodlivá. I s výběrem pokojových rostlin
buďte opatrní. Podle starého čínského učení feng-shui
by v ložnici neměly být žádné pokojové rostliny. Nechcete-li se jich vzdát, pak volte ty s kulatými listy. Nepůsobí
totiž tak agresivně jako rostliny se špičatými listy. Alergici by se měli vyvarovat zejména kvetoucím rostlinám.
Velký vliv na váš spánek má také teplota v ložnici.
Obecně se doporučuje teplota minimálně o 3 stupně
nižší než v ostatních místnostech. Důležité je také dbát
na vlhkost vzduchu v ložnici. Vysoká vlhkost vyhovuje
roztočům a plísním, nízká naopak vysušuje sliznice. Optimální vzdušná vlhkost se pohybuje okolo 50 %. Před
spaním také důkladně vyvětrejte! Vyměníte vzduch,
snížíte vlhkost i teplotu. Dodržujte pravidelný denní
rytmus. Vstávejte a usínejte každý den ve stejný čas.
Tělo si na pravidelný rytmus brzy zvykne a přes den
bude lépe pracovat. Do ložnice se také naučte chodit
jen odpočívat a spát, večer se tam budete těšit. Uklidněte se čtením knihy, poslechem příjemné hudby či hovory s partnerem o příjemných věcech. Kávu vyměňte
za meduňkový či mátový čaj. A nezapomeňte ostranit
z ložnice vše rušivé, tedy stohy knih a časopisů, rozdělané domácí práce, kabelku, kterou nosíte do práce, složenky, prostě vše, co na vás nepůsobí pozitivně.Nemějte v ložnici obrazy nebo fotografie se zachmuřenými
či ponurými výjevy, byť mohou mít velkou uměleckou
hodnotu.
Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com

BATERIE SPY
navržena k inspiraci
Jedinečné vodovodní baterie, které Vám
umožní vyjádřit svůj styl ve Vaší koupelně.

www.sapho.cz

Komfortní

koupelny
Kdo by netoužil po velké koupelně s oknem! Mezi
velké výhody okna v koupelně patří denní osvětlení,
jednoduché větrání a příjemný výhled.
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Díky stoupající potřebě každodenní relaxace stoupají
i nároky na komfort koupelen. Jejich interiér se stává
stejně důležitým jako interiér kterékoli další místnosti.
Jestliže jste zatím ve fázi úvah, jak velký prostor koupelně vyhradit po rekonstrukci bytu anebo při stavbě
nového domu, neváhejte a přidejte koupelně na metrech čtverečních. Nebudete litovat. Ve volnějším prostoru se relaxuje podstatně účinněji než v klaustrofobické
„kabině“. A pokud je to jen trochu možné, dopřejte si
v koupelně denní světlo oknem nebo alespoň skleněnou neprůhlednou stěnou.

Budiž (přirozené) světlo
A dostáváme se k tématu koupelnových oken. Z hlediska osvětlení a větrání jde především o praktický prvek,
nicméně pokud je zajímavě a nápaditě vyřešen, může
se okno stát i pozorovatelnou okolí. S větším oknem
proniká do místnosti více světla a nabízejí se i nové
možnosti jeho využití. K jednomu oknu mohou přibýt
i další, mezi ně je pak možné umístit třeba i zrcadlo.
Využije se tak kvalitní boční osvětlení. Rohová okna
anebo okna umístěná v rohu na doraz ke stěně jsou
rovněž výzvou, jak netradičně koupelnu vyřešit. V moderně řešených prostorech se v současnosti klade důraz
na kvalitní prosvětlení interiérů velkými okny nebo celými prosklenými stěnami. Ty lze zajímavě využít právě
v koupelně. Kde to dovolují podmínky, výhled z okna
do zeleně atmosféru koupelny zásadně promění. V rodinných domech nejsou výjimkou ani koupelny, z nichž
se přímo vystupuje do zahrady či na terasu.
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Okna koupelnu i zdobí
Mít dobře osvětlenou a větranou koupelnu je velmi důležité z hlediska psychické pohody, hygieny i z bezpečnostního hlediska. Ve srovnání s minulostí se naštěstí
stále častěji objevují návrhy koupelen s velkými prostornými okny či prosklenými stěnami a tudíž i dostatkem
denního světla. Nové příležitosti ve stavbě koupelen
obvykle ve spolupráci s koupelnovými studii již přinášejí své ovoce a technické vybavení koupelen i modernizace zařizovacích předmětů je vidět stále častěji. Tyto
nové možnosti otvírají prostor pro neustále kreativnější
ztvárnění koupelen.

Okna rohová i pásová
Pokud se koupelnové okno ocitne v rohu, nedá se většinou na přilehlé stěně umístit nábytek. Volný prostor
v těchto místech můžete využít k zavěšení nejrůznějších
drobností, umístit zde police nebo drátěný program.
Rohové okno působí v každém prostoru velmi efektně
a zajišťuje přísun světla hned ze dvou světových stran.
U takového okna se pak přímo nabízí umístit pod něj
vanu rohového tvaru. Výborný výhled z vany do okolí vám zajistí pásová okna umístěná těsně nad úrovní
horního okraje vany. U vysokých podkrovních prostor
je velmi zajímavým a účinným způsobem prosvětlení
střešní okno. To vpouští světlo shora, takže je ideální,
pokud se vana nachází přímo pod ním.

Sklo průhledné i matné
Jestliže máte koupelnu bez okna a chcete v ní více den-

Provoňte vaše toalety. Hosté to ocení!

Dlouhotrvající
interiérové vůně
Dovoz z USA
Individuální přístup
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Komfortní větrání

Stropní systémy pro vytápění a chlazení

Zařízení pro čištění vzduchu

Vždy to nejlepší klima pro

Designový koupelnový radiátor Zehnder
Kazeane s unikátním vzhledem. Skvělý
design od známých návrhářů King & Miranda.
Půvabný i praktický. Velkorysé otvory
umožňují pohodlné zavěšení a sušení více
ručníků. Využitelný kdekoliv bytě, nejen
v koupelně. V mnoha rozměrech pro
teplovodní, kombinované nebo elektrické
vytápění v téměř 50 barvách a chromu.

T 731 414 443
info@zehnder.cz · www.zehnder.cz
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ního světla, pořiďte si část stěny ze sklobetonu (beton
modifikovaný skleněnými vlákny). Světlo do vaší koupelny mohou přivádět i souvislé zasklené pásy anebo bodově rozmístěné světlíky různých tvarů a rozmanitého
uspořádání. Jestliže je koupelna situována doprostřed
dispozice bytu a nemá okno, jímž by proudilo dovnitř
denní světlo, lze si pomoci náhradním řešením. Nejjednodušší je prosklít jednu koupelnovou stěnu (nebo její
část), která je společná s kuchyní, předsíní či ložnicí, kde
je světla dost.Pokud máte chuť a možnost ovlivnit řešení svého bytu anebo stavíte rodinný domek, nemusíte
se spokojit jen s rutinním řešením. Alternativ je mnoho
a bude to vyžadovat pouze vaši představivost a trochu
odvahy. Každý si netroufá uskutečnit razantní změnu
prostoru jen vlastními silami. A právě v takovém případě se doporučuje poradit se s projektantem. Ten vám
může doporučit, jaká okna by pro vaši novou koupelnu
byla vhodná, případně zda se dají zvětšit ta současná.
Obáváte se průhledného skla kvůli ztrátě soukromí?
Pak použijte mléčná či pískovaná. Pomoci mohou také
žaluzie a rolety. Ve vlhkém prostředí na nich ale snadno
ulpívá prach a ubírají i více světla. Jednoduchým řešením je také umístění parapetu okna do větší výšky, než
je výška očí (obvykle od 1500 mm nad podlahou). Otevírání takového okna pak řeší speciální kování umístěné
na stěně v dosažitelné vzdálenosti. Velká okna můžete
opatřit speciální fólií, která zajistí, že dovnitř nebude
vidět a budete mít klid a soukromí při relaxaci. Pokud
se koupelna nachází sice uprostřed dispozice, ale zato
v posledním podlaží, můžeme využít světlíků (otevíravé
i fixní) a střešních oken. Ty až na výhled poskytnou stejné výhody jako okna svislá a navíc můžeme plochu stěny využít k umístění zařizovacích předmětů, otopného
žebříku nebo menších úložných prostor. Okna se nemusíme vzdát, ani když je před ním umístěn sprchový kout.
V takovém případě stačí před okno na panty umístit dostatečně velký kus kaleného skla, po kterém bude voda
při sprchování stékat a nedostane se tak přímo k oknu.
Pozor ale na dostatek místa pro otevření obou křídel
(jak okna, tak jeho skleněné zástěny).

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

Světlo přivedené tubusem
V bezokenních koupelnách, jestliže není jiná možnost,
lze použít světlovody, které nejsou určené jen půdním
bytům, lze je využít v každém patře domu s výjimkou

inzerce

paneláku. Na střeše domu je čtvercový rám se sklonem
15 až 60 stupňů, který pokračuje ohebným tubusem se
zrcadlově lesklým vnitřkem. Tím se světlo transportuje
do interiéru. Na stropě je tubus zakončen difuzérem
rovnoměrně rozptylujícím světlo po místnosti. Rozhodujícím faktorem výběru světlovodu je množství a intenzita světla. Některé světlovody to mají vyřešeno díky
technologii svých jednotlivých součástí - křišťálovou kopulí na střeše, tubusem a kvalitním rozptylovačem. Zaměřte se na materiál, ze kterého je světlovod vyroben.
Měl by být odolný proti povětrnostním vlivům, i UV záření, a také by neměl po letech měnit své vlastnosti.
Světlo se musí ve světlovodu odrážet, nikoli jej pohlcovat a vnitřní část by měla disponovat čirým sklem, které
propustí nejvíce světla. Pozor si dejte také na světlovo-

dy, kterými může zatékat. Takové mohou zanechávat
na stropě mokré stopy, následně se můžou tvořit plísně
a ani po vzhledové stránce není takové řešení právě
atraktivní….

Luxfery nestárnou
Luxfery v koupelně nahradí okno, případně jednu ze
stěn, ale to není z hlediska jejich využití zdaleka všechno. Často jsou v dnešních koupelnách luxfery použity
jako příčka pro oddělení prostoru, například sprchového koutu od zbytku místnosti, nebo různě vysoká přepažení, která nezastíní volné místo, originálně rozptýlí
světlo a tím prosvětlí tmavé kouty. Za zmínku také stojí
velmi dobré akustické vlastnosti tohoto materiálu.
Dříve se luxfery stavěly obdobně jako běžná zeď z ci-

Bydlení | 33

hel, nyní se tento proces označuje spíše jako montáž.
Vyrábí se totiž rozsáhlá škála pomůcek, které výstavbu
stěny z luxfer velmi zjednodušují. Také postupy doznaly
změn, díky kterým se luxfery v koupelně staly dostupným a rychlým řešením, co odbourá problémy nejen
s nedostatkem světla, ale také s rozdělením prostoru
apod. V nabídkách prodejců je tedy možné narazit na
systémy, kdy se luxfery spojují pomocí hliníkových rámečků, plastových součástek a silikonu. Existují také
prefabrikované panely z luxfer a další řešení, které
umožňuje realizovat stěnu z luxfer jako stavebnici s návodem. Montáž tak zvládne každý, alespoň trochu šikovný kutil.
Co se týče čištění, patří luxfery do kategorie méně náročné údržby. Většinou není potřeba speciálních přípravků. Při pravidelném čištění budou i hrubé povrchy
vypadat stejně dobře jako na začátku. Zvýšenou pozornost je ale vhodné věnovat materiálu, kterým budou vyspárovány mezery mezi jednotlivými tvárnicemi.
Vyplatí se investovat do kvalitní spárovací hmoty s voděodolnou a antibakteriální složkou.V čistotě se lépe
než matné luxfery udržují luxfery s lesklým povrchem.
K čištění lesklých stačí běžné saponáty k údržbě skla, na
matné vám prostředek doporučí dodavatel.
Skleněnými tvárnicemi je možné docílit v interiéru
spousty vítaných změn, které se promítnou na pocitu
z užívání koupelny i jejím celkovém vzhledu. Luxfery
v koupelně jsou elegantním a vkusným řešením, kterým se lze zbavit nejen problému s nedostatkem světla,
ale také fádnosti a nudy. Luxfery se vyrábějí v mnoha
barvách a strukturách. Kromě klasického čtvercového
formátu jsou v základním sortimentu i jiné formáty
a tvary, které slouží k ukončování stěn, vyplnění rohů
atd. Nově v sortimentu přibyly speciální velké formáty
30 x 30 a 40 x 40 cm. Designové kolekce se rozrostly
o metalizované luxfery s vnitřním stříbrným nástřikem.

tu vody předtím, než vodu pustíte – tak pak začne téci
rovnou v požadované teplotě. Šetří se tak voda, čas
I energie potřebná k ohřevu. Úsporu přináší I bezdotykové baterie se senzory, které šetří množství vody pro
použití. Chytrá koupelna se dá ovládat přes řídící panel
nebo chytrý telefon.

Zrcadlo jako mozek koupelny
Koupelna bez zrcadla je jako dveře bez kliky. Navíc zrcadlo zvelebuje i opticky zvětšuje prostor A protože
pokrok kráčí mílovými kroky, můžete si pořídit zrcadlo multifunkční, která za vás bude myslet. Co všech-

Správné umělé osvětlení
Pokud koupelna nemá okno, nutností je správná barva
a rozptyl umělého světla, chceme-li se před zrcadlem
správně nalíčit nebo oholit. Volíme vždy světlo centrální
umístěné na stropě (jedno nebo více dle velikosti koupelny), které osvětlí celou koupelnu a pak doplňkové
světlo nad zrcadlo, nebo po jeho stranách. Přidat můžeme i další světla pro vytvoření atmosféry nebo osvětlení
okrajových míst koupelny. Ideální barvou odpovídající
světlu dennímu je teplá bílá. Posledním řešením je instalace světel do sádrokartonových podhledů. I ty mají
své kouzlo a dají koupelně zajímavou atmosféru.

Chytrá koupelna
Inteligentní koupelna už udělá mnoho věcí za nás. Jistě
stojí za to si pořídit dálkové časované vytápění, high-tech toaletu nebo inteligentní baterie či sprchu. Nabízejí nejen pohodlí, ale I úspory, které se projeví třeba při nastavení teploty vody pro umývání. Na chytré
termostatické baterii můžete nastavit potřebou teplo-
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no chytrá zrcadla umí? Vedle toho základního poslání
samo zhasíná, hlídá čas, pouští vaši oblíbenou hudbu.
Pokud se rozhodnete zainvestovat větší obnos do vybavení koupelny, můžete si objednat i zrcadlo s vestavnou miniobrazovkou a při čištění zubů sledovat ranní
televizní pořady nebo večerní zprávy. Prostřednictvím
aplikace zrcadlo dokáže ovládat celou řadu dalších zařízení. Povely tak můžete například zahřívat sedátko na
záchodě, upravovat teplotu vody ve sprše, automaticky
naplnit vanu.

Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com

Poslední kapka k dokonalosti...
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TASI
Máte rádi oblé tvary?
Řada TASI se pro Vás stane srdeční záležitostí.

www.bemeta.cz

Zařizujeme

dětský pokoj
Když na svět přijde dítě, rodiče chtějí vytvořit co nejlepší zázemí pro jeho zdravý
vývoj a spokojený život plný radosti. Čím začít? Zařízením dokonalého dětského
pokoje.

Dítě formuje nejenom atmosféra domova, ale také prostředí, v němž malý človíček vyrůstá. I proto jsou dětské pokoje výzvou jak pro rodiče, tak pro nábytkové
designéry. Dětský pokoj musí být nejen bezpečný, ale
také praktický a pozitivně vyladěný. Nábytek by měl
odpovídat osobnosti dítěte, skýtat prostor pro hraní,
učení i lenošení a mít dostatek úložných prostor. Pokud
se vám navíc podaří vybavit pokoj nábytkem v nadčasovém stylu, který bude s dítětem „růst“, nečekají vás
v příštích letech žádné větší investice. Chytrou vychytávkou je například rostoucí židle. Její výška se dá nastavit
pomocí páky na straně pod sedadlem. Nebo třeba dětská postýlka, kterou později přetvoříte v plnohodnotnou postel, k dostání je i přebalovací pult, který se dá
časem upravit na komodu. Při plánovaní mějte na paměti, že dětský pokoj by měl být světlý, což se týká výmalby i nábytku. Snad je zbytečné zmiňovat se o tom,
že velkou chybou je dělat dětem z jejich království skladiště rodinného vyřazeného nábytku.

Bezpečnost na prvním místě
Děti zkoumají svět okolo sebe a často se k nábytku nechovají zrovna opatrně. A tak nejenže ho nešetří, ale
mohou si víc než dospělí ublížit. Nebezpečné jsou nejen ostré rohy, ale také nezačištěné okraje a nedobře
dotažené úchyty a šrouby. Nábytek, který nemá zaoblené hrany, by se měl alespoň zabezpečit chrániči ostrých míst, týká se to samozřejmě rohů u stolu nebo
komod. Pokud plánujete potomkovi pořídit patrovou
postel, musí vydržet dětské dovádění. Zkontrolujte, zda
jsou bariéry dostatečně pevné. Dejte přednost pevným
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a jednolitým bočnicím. Pro malého špunta, který začíná
chodit, je také každý kus nábytku oporou. Proto by měl
být nábytek upevněn ke stěnám. V dětském pokoji by
se měly vyskytovat jen takové předměty, u nichž nehrozí poranění, i když s nimi vaše ratolest bude házet. Vyvarujte se tedy třeba křehkých dekorací. Nezapomeňte na záslepky zásuvek a pojistky proti otevření skříní,
u nichž hrozí přiskřípnutí prstíků. Určitě je také nutné
pořídit zábranu na místech, kde dítěti hrozí pád, skutálení apod. Na schodiště se doporučuje dát zábranu
(branku), dnes je spousta možností na výběr. Designů
je mnoho, od kovových modelů různých barev až po
dřevěné.

Zdravý vzduch
Je to nejenom nábytek zohledňující v materiálech
i zpracování bezpečnost dítěte, ale také doplňky podporující zdravý růst dětí, tedy dětské zdravotní matrace a polštáře, kvalitní pracovní židle, stoly atd. Dětem
bychom měli ale také dopřát čistý vzduch a klidný spánek bez kašlání či alergických reakcí. Řešením může být
čistička vzduchu. Jakou ale v záplavě různých typů na
trhu zvolit? Mezi čističkami jsou největší rozdíly v hlučnosti (důležitý parametr při používání čističky i v noci),
v hmotnosti, ve velikosti, ve výkonu vyčištění vzduchu
za hodinu a ve spotřebě elektrické energie. Při výběru
se poraďte ve specializovaném obchodě a uveďte, že
čistička bude sloužit v dětském pokoji. Doporučuje se
dbát na velikost Hepa filtru (filtr proti prachu) v čističce. Stav zanesení jednotlivých filtrů kontrolujte po
měsíci provozu, aby se nesnižovala funkčnost čistícího

PELÍŠEK? IDEÁLNÍ
PARŤÁK VAŠEHO DÍTĚTE!
Pro naše děti chceme jen to nejlepší. To platí i v případě,
že vybavujeme jejich dětský pokoj.
Pro naše děti chceme jen to nejlepší. To platí
i v případě, že vybavujeme jejich dětský pokoj. Toužíme po tom, aby naše zlatíčka měla
co největší pohodlí. Skvělým parťákem je
pro ně multifunkční pelíšek. Jde o relaxační polštář pro novorozence, který ale poroste s vaším dítětem klidně až do puberty.
Bezpečnostní pás zajistí, aby novorozenec
z pelíšku nevypadl. Díky svému tvaru se
v něm děťátko cítí mimořádně pohodlně,
takže pelíšek zklidní i hyperaktivní ratolesti.
Když potomek povyroste, pelíšek poslouží
jako báječné zázemí pro nejrůznější dětské
hry. Školák ho zase využije jako sedací vak.
Nosnost pelíšku je až 60 kg, a proto může
doprovázet vašeho potomka klidně až do
adolescence. Snímatelný bavlněný potah se
dá kdykoli vyprat. A co je uvnitř? Jde o EPS

kuličky a mikroperly o velikosti 3 až 5 mm.
Multifunkční pelíšek se stane nejenom praktickým společníkem, ale v dětském pokoji
sehraje i důležitou estetickou roli. Na výběr jsou nejrůznější motivy a dezény v těch
nejhezčích barvách, takže nabídka uspokojí
úplně každého.
www.matysek.cz

SLEVA 10 %
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procesu. Ale pořídit čističku neznamená omezování větrání. Čističky vzduchu totiž nevytvářejí kyslík.

Koberec ano či ne?
Donedávna se proti kobercům značně brojilo a tvrdilo se, že slouží jako líheň roztočů a zdroj kontaminace
ovzduší. Jenže němečtí vědci nedávno prohlásili, že je
tomu naopak. Koberce v dětském pokoji plní dvojí praktickou funkci – snižují prašnost ve vzduchu a zároveň
slouží jako bezpečnostní prvek při pádech a nárazech
dítěte. Koberec může fungovat jako prachový filtr - na
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rozdíl od hladké podlahy, která nemá možnost částice
prachu zachytit, a tak stále víří okolím. Koberec je pohltí, a dostanou se ven jedině vysátím. Záleží na vás, zda
dáte přednost kobercové krytině ode zdi ke zdi, nebo
pokoj dozdobíte koberci kusovými s různými dětskými
motivy. V tomto druhém případě ale podlaha musí být
protiskluzová, měkká a teplá. Jako nejvhodnější se jeví
přírodní materiál marmoleum nebo korek. Když vsadíte
na koberce, jaký materiál zvolit? Nejkvalitnější a velmi
odolné jsou koberce z polyesteru, z dražších pak velurové s velmi krátkým vlasem. V každém případě má

ce sáčku. Tento parametr nabývá v posledních letech
na významu. Moderní filtrační sáčky, často využívající
mnohavrstvou technologii, jsou schopny zachytit drtivou většinu mikroskopických nečistot a dosahují tak
účinnosti filtrace zhruba na úrovní třídy H10 HEPA. Velmi dobře tak zadržují i alergeny, jako jsou ty z roztočů,
pylová zrnka nebo spory plísní. Na kvalitě sáčků je závislá účinnost výstupního filtru. Čím kvalitnějšími sáčky
je vysavač vybaven, tím menší nároky můžeme mít na
výstupní filtr. Pořízení vysavače s mikrofiltrem HEPA doporučujeme zejména v případě silných astmatiků nebo
osob alergických na zvířata. Aby měl HEPA filtr smysl,
měl by odpovídat třídám filtrace H12 nebo H13, případně jiným filtračním technologiím s podobnou účinností.
Kvalitní filtrační systém ale sám o sobě nestačí. Nasávaný vzduch nesmí ucházet žádnými škvírkami v konstrukci přístroje. Všechen vzduch musí projít výstupním
ﬁltrem. Při výběru se zaměřte i na konstrukci hubice,
která ovlivňuje schopnost sbírat prach z koberců i hladkých podlah. Sebevýkonnější vysavač se špatně konstruovanou hubicí nebude dobře vysávat.

Pokojíček růžový nebo bleděmodrý?

mít koberec protišpinivou úpravu a nesmí po podlaze
klouzat (protiskluzová rubová strana nebo aspoň podložka).

Vysavač proti roztočům
Kvalitní vysavač je pro úklid dětského pokoje naprostou nutností. A to nejen kvůli drobkům a dalším nečistotám, které kolem sebe dítě trousí při hraní. Hlavním
požadavkem vysavače je v dětském pokoji jeho schopnost zadržovat alergeny a další „neviditelné“ nečistoty. Tuto schopnost ovlivňuje především účinnost filtra-

I když se na krásné barevné sety dětských pokojíčků
v nábytkových centrech nemůžete vynadívat, dejte
raději přednost něčemu neutrálnějšímu. Snáze nábytek proměníte, až se dítěti okouká a trochu povyroste.
Chcete snad po pár letech letech pořizovat nový? Podlaha a hlavní velké nábytkové kusy mají být v neutrální
barevnosti - například v bílé nebo v přírodním dřevě.
Barevnější mohou být doplňky, které se dají snadno vyměnit. Mezi trendové barvy patří například sytě fialová
nebo hráškově a limetkově zelená.
Děti mají rády nábytek, který není nudný, překvapí barvami i tvarem, umí být součástí jejich her a dokonce
podněcovat nové. Pokud si nejste jisti volbou vzhledu,
máte už předškoláka, a stěhujete se do nového domova, zeptejte se ho. Mějte však na paměti, že dětský vkus
je velmi proměnlivý, a proto se vyplatí i přesto zvolit
cestu nadčasového designu. Vzhled pokoje můžete podle přání dítěte vždy dotvořit samolepicí dekorací nebo
barvou stěn. Samotné dekory se pak mění spolu se zájmy dítěte a jeho oblíbených hrdinů. Na jedné stěně
se tak v průběhu let může objevit krteček, princezny
i popová skupina. Výměnou obrázku, samolepek, tapety, osvětlení či nového kusového koberce lze dosáhnout takových změn, že se dítě bude cítit jako v novém,
i když vlastně většina pokoje zůstane stejná.

Zábavný nábytek
Podle interiérových designerů má být dětský pokoj inspirativním útočištěm, kde splývá krelaxace s povinnostmi. K tomu slouží zóny tomu určené – klidová a hrací.
Především malé děti potřebují mít v pokoji dostatek
místa na hraní. Šikovným řešením je nábytek, který šetří místo. Prostor na spánek, práci i zábavu nabízí tzv.
multifunkční postel. Jedná se často o vyvýšené lůžko,
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kterého součástí je komoda, skřínka, psací stůl, poličky
a schůdky. Vše je umístěno na jednom místě a zbývající
prostor v dětském pokoji může sloužit na hry a zábavu.
Zvažte také možnost rohové sestavy, která má velkou
výhodu. Na trhu je pestrá paleta sektorových „koutů“,
které v sobě mají jak úložný prostor, tak prostor na
spaní, ale i zábavné vychytávky, jako jsou prolézačky nebo skluzavky. Pořízením rohové sestavy ušetříte
místo a zbytek pokoje může sloužit k volnému pohybu
a později na umístění psacího stolu.

Kam s hračkami?
Dítě potřebuje spoustu hraček, které je třeba někam
uložit, aby nebyly roztahané po celém pokoji a třeba
i po celém bytě. Je třeba na to jít chytře. Malí špunti si
spokojeně plní pirátské truhly, tajuplné bedny a všelijaké další "schovávačky" svými poklady a nutno dodat,
že je tahle úklidová hra baví, což jistě přivítáte. Určitě
také oceníte praktické boxy na kolečkách. Můžete je
snadno zasunout pod postel, vedle skříně nebo přesunout do jiné části bytu, kde si chtějí děti hrát. Na trhu
jsou rovněž rozmanité závěsné síťované koše určené ke
kotvení na strop, kapsáře vhodné na stěnu (třeba vedle
lůžka), stojací koše s uchy a poklopem ve tvaru zvířete
apod. Dítě také potřebuje úkryt, kam se může schovat
před okolním světem. Různé interiérové stany, tunely
a domečky jsou ideálním prostorem k rozvíjení dětské
fantazie. Malé dítě je kreativní, a proto mu vyhraďte
prostor, kde se může vyřádit – malovat, tvořit. Máte
strach, že ho neuhlídáte a pokreslí vám nově vymalova-
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né stěny? Přestaňte se bát a použijte na stěnu barvu na
tabuli, či tapetu. Dítě po ní může libovolně kreslit. Pak
postačí vzít houbu a setřít křídu dolů. Druhý den se pak
mohou kreslit nové a nové obrázky stále dokola. Dítě
tak bude mít možnost vybít si svou kreativitu jinde než
třeba na stěně v obýváku.

Žádná chemie
Při výběru dětského nábytku je mimořádně důležitý
materiál. Ideální je dřevěný masiv, je příjemný na omak
a "hřeje". Špatnou volbou nemusí být ani laminát nebo
dýha, které nabízejí širokou škálu barevného provedení. Organismus dětí se vyvíjí, a proto je mimořádně náchylný na různé chemikálie, které jsou zodpovědné za
rozvoj alergií a civilizačních chorob. Zejména malé děti
mají tendenci vše strkat do pusy, vybírejte proto přírodní materiály bez chemického ošetření. Doporučuje se
nábytek bez použití formaldehydového lepidla. Skutečně nejlépe z masivu, ošetřeného pouze oleji a vodou
ředitelnými barvami. Při nákupu nábytku nestačí spoléhat se na tvrzení prodejce, že je jeho nábytek bezpečný a zdravotně nezávadný. Vyžadujte certifikáty, které
tyto vlastnosti deklarují. Zařízený pokoj novým nábytkem pak pro jistotu nechte alespoň týden větrat, než
do něj dítě nastěhujete. Vyprchají případná použitá
lepidla a další škodliviny. To samé udělejte i v případě
nových koberců a jiných podlahových krytin.
Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com

TRUHLÁŘSTVÍ

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA Z MASIVU

Nový dvůr, 789 69 Postřelmov
+420 773 066 110
info@wood4ever.cz

www.wood4ever.cz
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Velké stěhování

pod oblohu
Terasa je mostem mezi přírodou a bydlením, letním obývákem, kde se odehrává
rodinný I společenský život.
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Podoby teras jsou nekonečné. Od čtverových až k tvarově atypickým. V každém případě by měly odpovídat
stylu domu. U staršího venkovského domku nebo chaty
to nesluší moderním materiálům, vhodnější jsou dřevěná prkna; k dekoraci použijeme muškáty, růže, levandule a jiné tradiční rostliny. Atmosféru doladí i stylové
doplňky, třeba starý stůl, židle, lampy a nádobí. Moderním domům naopak sluší terasy s krytem z exotických
dřevin nebo venkovních dlaždic a jednoduchý nábytek
pravidelných tvarů. Méně většinou znamená více a několik vkusných kusů vynikne více než skladiště nejrůznějších sedátek a stolečků. Vždy si dopředu vybereme
i převažující barevnost terasy a odstíny, které chceme
používat. Pokud si nejsme barvami a stylem jisti, necháme se inspirovat architekturou domu a materiálem, ze
kterého byl postaven, včetně barev.

Nad hlavami pergola
Komfort terasy bezesporu zvšuje její zastřešení. Jako
první se nabízí pergola. Pokud nepřesáhne zastavěnou
plochu 25 metrů čtverečních a nemá víc jak pět metrů
do výšky, nepotřebujete stavební povolení ani ohlášení
stavby. Jakou krytinu zvolit?Každá má své výhody a nevýhody. Důležité je, abyste vzali v potaz vzhled, cenu,
životnost, hmotnost a také průsvitnost - pokud totiž
terasa s pergolou navazuje na dům, můžete přijít jejím zastřešením o světlo nejen pod samotnou pergolou,
ale i v interiéru. Základní otázkou je, zda má být vaše
pergola otevřená, tedy vytvářet pouze zastínění a chránit vás před deštěm či sluncem, nebo uzavřená, čímž
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umožníte vytvoření vnitřního klima pro využití prostoru v různých ročních obdobích

Dřevo, textil I plast
Nejlevnější variantou je nechat pergolu volnou. Můžete
osázet okolí terasy pnoucími rostlinami, které se budou
vinout po konstrukci pergoly. Přirozený vzhled evokují
i rákosové nebo bambusové rohože. Nevýhodou je jejich krátká životnost a také to, že vás neochrání před
nepřízní počasí. Dřevěná konstrukce, nejběžnější materiál na stavbu pergol, nabízí ale mnoho dalších variant zastřešení od tašek, přes prkenné záklopy až po
plechové střechy. Nad hlavami můžete mít i textilní
markýzu, jejíž předností je cena i to, že se dá kdykoli
lehce srolovat. Dalším často používaným materiálem je
plast. Plastové profily jsou cenově dostupné, umožňují
jednoduchou montáž a zasklení izolačními skly, avšak
mají poměrně omezené tvarové a výtvarné možnosti.
Obdobné konstrukce lze řešit také dřevěnými europrofily, které jsou však cenově náročnější. Zajímavým řešením jsou hliníkové naklápěcí lamely, které tvoří střechu
pergol. Fungují na principu žaluzií, akorát jsou v horizontální poloze. I ony vás ochrání před slunce i deště,
jejich naklopením ale zároveň dovnitř snadno dostanete světlo i vzduch.Pergolu si můžete zastínit nejen
ze shora, ale i z boku. Je ale potřeba vybírat materiál
tak, aby vám ideálně neubíral denní světlo a v teplých
dnech zde mohl cirkulovat vzduch. Výhodné je proto
zvolit posuvný systém, například rolety.
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Skleněný pokoj
Cenově nejnáročnější variantou je kompletně zasklená
terasa s možností otevírání jednotlivých oken. Zastřešení ze všech stran může sloužit jako zimní zahrada, která
ochrání vás i vaši terasu před deštěm, chladem i sněhem. Když se pak rtuť teploměru vyšplhá na příznivější
hodnoty, není nic jednoduššího než buď část, nebo rovnou celé zastřešení otevřít a získat plně odkrytou terasu hliníkové profily jsou dostupné v mnoha barevných
i tvarových variantách a panoramatický výhled zajišťují
výplně z bezpečnostního skla.

stále více zákazníků, kteří si chtějí užívat při zahradních
party na terase. Moduly nabízí gril (jak na plyn, rak na
dřevěné uhlí), stůl na přípravu masa, modul s přívodem
vody a bude možné dokoupit i dřez s baterií. Tvar sestavy už záleží jen na vašich představách.

Osázení terasy
Při výběru rostlin pro ten který venkovní prostor mu-

Ochrana proti slunci
Pokud máte terasu nezastřešenou, jistě si pořídíte nějakou ochranu proti slunečním paprskům. Nejjednodušším a nejlevnějším řešením je slunečník. Koupíte ho za
pár set korun v hobbymarketech, ale i za cenu řádově
desítek tisíc korun u značkových prodejců. Na terasu se
také můžete nechat instalovat výsuvnou markýzu. Velkou výhodou je, že se kotví přímo do fasády – nevyžaduje žádné svislé podpory, plocha terasy zůstává volná
a její využití není ničím omezeno. Ovládá se buď ručně
nebo pomocí elektromotoru. Velmi oblíbeným řešením
se v posledních letech staly I protisluneční pevné stínící
plachty. Mohou mít téměř libovolný tvar tak, aby se
přizpůsobily každému prostoru, který je třeba zastínit.

Stylový nábytek
Zahradní nábytek je dnes nabízen ve velmi široké škále
druhů i materiálů a také v různých cenách. Terasa musí
být dostatečně prostorná. Základem jejího vybavení by
měl být velký stůl a příslušný počet židlí. Nejlépe samozřejmě ze dřeva nebo kovu. Je smutný pohled na terasu
jinak skvěle zařízeného a výstavního rodinného domu,
pokud na ní vévodí bílé plastové výlisky simulující židle, stolek nebo dokonce křesla. Jako dokonalý materiál
na nákladnější druh zahradního sedacího nábytku se
osvědčil umělý ratan neboli wicker. Je na pohled velmi
seriozní, elegantní, stabilní a poskytuje pohodlné sezení. Wicker dodává nábytku vzhled přírodního ratanu
a k tomu výborné vlastnosti syntetického materiálu na
bázi polypropylenu. Umělý ratan je téměř bezúdržbový
(k jeho čištění stačí houba a teplá voda), stálobarevný
a odolává UV paprskům a dalším povětrnostním vlivům.
Záleží na vašem vkusu, zda si pořídíte robustní nábytek
inspirovaný koloniálními styly, doplněný o pohodlné,
nadýchané sedáky a polštářky, nebo odlehčený drátěný
set z lakované oceli podle posledních trendů.

Venkovní kuchyně
Máte to z terasy daleko ke kuchyni? Vařte tedy přímo
na terase! Pořiďte si flexibilní modulový systém venkovní kuchyně, který se přizpůsobí vašim prostorovým
možnostem. Moduly sestavíte velice rychle a nepotřebují žádnou speciální údržbu. Moderní a inovativní design, nenáročná velikost, možnost průběžného dokupování dalších modulů a příslušenství si rychle získávají
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síme brát v úvahu jednak jeho orientaci ke světovým
stranám a slunci, jednak i stupeň jeho ochrany před
deštěm či silným větrem. Při vytváření malé zelené oázy
mít na paměti pár sice omezujících, ale velmi důležitých věcí. Při výběru rostlin a především nádob nesmíme zapomínat na váhu zeminy a květináčů. Na terasy
postavené přímo na úrovni terénu můžeme umístit kamenné žlaby i velkoobjemové keramické nádoby. Vybírat můžeme z množství stylů; k nejzákladnějším, jimiž
vdechneme našemu zelenému koutku nezaměnitelnou
atmosféru, patří styl venkovský, středozemní, viktoriánský, asijský nebo pouštní.
Terasu je potřeba také dobře doladit zelení a propojit ji tak se zahradou a okolní výsadbou. Správné osá-

zení by mělo splňovat několik kritérií. Pro dobrý pocit
většinou požadujeme určitou intimitu, takže zvolené dřeviny by měly z části poskytnout zelenou kulisu, která chrání před nežádoucími pohledy zejména
zvnějšku. Vyšší dřeviny můžeme vysadit také na stranu, odkud převážně fouká studený vítr. Vždy je samozřejmě potřeba zvážit konkrétní situaci - ve velké,
dobře osázené zahradě bude na potřebu soukromí
kladen menší důraz než na malé zahrádce poblíž rušné komunikace. Horké letní dny si mohou vychutnávat na terasách I vaše pokojodvé rostliny. Změnu prostředí přivítají zejména teplomilné druhy, které zimu
strávily v pokojích nebo ve sklepích. Prospějí jim sluneční paprsky, ale i jemné kapky deště a závan větru.
A co nádoby? Vybereme pěkné velké květináče s odtokovými otvory a dostatečně těžké, aby je nepřevracel vítr. Vedle tradičních truhlíkových květin je osadíme
také stromkovými růžemi, oleandry, palmami či levandulemi.

Koberec pod nebe?
Především ke koloniálnímu nebo romantickému stylu terasy se koberec opravdu hodí. Venkovní koberce
vypadají úplně stejně jako ty, které máte v obýváku,
ovšem rozdíl je především v odolnosti a materiálu. Koberce určené do exteriéru musejí být UV stabilní, aby
na přímém slunci brzo nevyšisovaly a neztratily svou
barevnost. Jsou vyrobeny výhradně z umělých vláken,
většinou jde o polyamid či polypropylen, což jsou voděodolné materiály. Proto venkovní koberce rychle
schnou, což je v exteriéru žádaná vlastnost.
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Osvětlení terasy
K orientačnímu osvětlení terasy jsou nejvhodnější nenápadná zápustná svítidla, která se instalují do dlažby
či podlahy. Nikdy o ně nezakopnete a v noci vás mohou ochránit před pádem. K přímému osvětlení se hodí
nástěnná venkovní svítidla nejrůznějších typů. K dekorativnímu osvětlení terasy dokonale poslouží svítící
květináče a svítící podstavce pod květiny. Dekorativní
jehlan či svítící koule můžete instalovat přímo na terasu, nebo osvětlit její okolí a zajistit si tak fascinující výhled na noční scenerie. Svítící krychle mohou posloužit
jako servírovací stoleček nebo zahradní židle k sezení,
čímž vyřešíte nábytek i osvětlení terasy současně. Zajímavé světelné efekty umí i supermoderní stojací tyčová
či sloupková svítidla strohých tvarů, poskytující nepřímé tlumené světlo díky jeho opalpolykarbonátovému
difuzéru a otvoru v horní části

Dekorační kreace
Na každé terase se hodí dekorativní nádoba, stojánek,
košík, bedýnka nebo box, které se dají snadno přemístit. Jestli do nich uložíte drobné nářadí, umístíte
rostliny, vytvoříte zde zátiší se svíčkami či jim dočasně
ponecháte ozdobnou funkci, to už je na vás. Úložných
doplňků je na trhu řada. Od nejlevnějších plastových
boxů a kontejnerů, přes dřevěné truhlové lavice až
k kdesignovým truhlám z umělého ratanu nebo woodplastu, které doplní sedací modul. Neváhejte větší prostory doplnit I sedacími bobíky nebo polštářky. Fat boy
nebo houpací či závěsné křeslo zase bude bavit hlavně
mladší osazenstvo.
Text: Eva Houserová,
foto: Shuttterstock.com

NECHTE SVOU ZAHRADU ZÁŘIT
jsme specialisté na zahradní osvětlení
Nechte svou zahradu zářit. Jsme specialisté na zahradní osvětlení.

Dr. Janského 953, Černošice

www.led-zahrada.cz

Domov,

který funguje jako autopilot
Asi je snem každého z nás zařídit si domácnost tak, aby co nejlépe fungovala.
Abychom mohli většinu svého volného času věnovat sobě a ne údržbě domu či
bytu. Proto vítáme domácnost co nejvíce zautomatizovanou. Tedy inteligentní.
Vítejte v době, který znamená budoucnost…
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Chytré domácí senzory a spotřebiče slouží především
k tomu, aby pomocí nich bylo možné automatizovat
některé rutinní úkony a tím zpříjemnit bydlení. Kamery,
dětské chůvičky, senzory kouře, termostaty nebo klidně I žárovky. Všechna tato zařízení najdou uplatnění

klad administraci uživatelů a přístupových oprávnění.
Speciální senzory mohou snímat okna a v případě jejich
otevření podávat hlášení majiteli domu nebo automaticky informovat zabezpečovací službu. Kdykoliv máte
přehled o chodu své domácnosti – ať už jde o alarm, po-

v chytré domácnosti. Jde zpravidla o přístroje, které
umožňují sledování či ovládání některých funkcí na
dálku. Připojit se k nim je možné prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu přes internet. A to klidně
I z druhého konce planety. Při spěchu do práce se tak
už například nemusíte obávat, zda jste nezapomněli vypnout žehličku ze zásuvky, s chytrou zásuvkou to
jednoduše uděláte prostřednictvím dotykového displeje svého chytrého telefonu. Stále více výrobců na trh
uvádí inteligentní spotřebiče, které do značné míry umí
na základě odpozorování zvyklostí a pravidelných rituálů svých majitelů „jednat“ intuitivně. Trendy v oblasti
chytrých elektroinstalací se snaží využívat maximální
množství systémů a vzájemně je propojit do jednoho
ovladače, aby bylo jejich ovládání snadné, přehledné
a bezpečné. Při výběru chytrého elektrosystému vždy
vybírejte tak, aby systém šel propojit i s ostatními systémy.

žární čidla, kamerový systém nebo infračervené závory.
Pomocí infračervených závor můžete hlídat, aby děti
nepřekročily nebezpečnou vzdálenost k bazénu. Při jakékoliv nestandardní události jste informováni pomocí
SMS (snížení teploty v akváriu, výpadek elektrického
proudu, topení, apod.) Můžete se napojit na pult centrální ochrany, což je centrální panel v sídle bezpečnostní společnosti, hlídaný dispečerem. Pokud váš zabezpečovací systém zahlásí problém nebo spustí poplach,
budete okamžitě informováni a případně k vám domů
bude vyslán soukromý zásahový tým.

Bezpečnost na prvním místě
Bezpečnostní systém v chytré domácnosti funguje velmi
důmyslně. Propojuje například alarm s chytrými zámky a vaším mobilním telefonem. Chytré zámky fungují
bez klíčů – odemykání i zamykání zařídíte snadno přes
mobilní telefon. Klíč tak zůstává hlavně jako záloha
pro případ poruchy či výpadku napájení. Chytré zámky
také upozorňují na otevření dveří a umožňují napří-
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Sezame, otevři se
Pohádku připomíná I dálkové ovládání garážových
vrat. Ovládání vrat může funguje na principu GSM
Klíče. Stačí z mobilního telefonu prozvonit číslo GSM
Klíče, nechat alespoň jedno vyzvánění, zavěsit a vrata
se otevřou. Pokud využijete zrychlenou předvolbu, kterou si nastavíte na svém mobilním telefonu pod jedno
tlačítko, postačí jediné stisknutí a můžete zajet do garáže. Technologie však jde ještě dál: Svoje garážová
vrata otevřete mobilem z kteréhokoliv jiného místa –
i ze zahraničí, klidně třeba z mořské pláže. S obyčejným
dálkovým ovladačem se musíte ke garáži přiblížit, jinak
se vrata neotevřou. GSM Klíč má neomezený dosah. Je
nutné pouze být v dosahu telefonního signálu. Takže
pokud vám nečekaně přijeli příbuzní o něco dříve, než
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Investice do vlastní výroby tepla nebo elektřiny je vlastně investicí do vlastní
technologie, bez dalších mezičlánků a zbytečných poplatků. Energie ze
slunce, nebo vzduchu, se nachází všude kolem nás a je jí pro každého
dost. Nejlevnější energie je proto ta, která je zdarma.
Férové energetická řešení ze slunce

Sluneční energie je nejdostupnější a nejčistší forma obnovitelné energie, kterou můžeme získat. Za jeden den její dopadne na zemský
povrch v průměru 1000 W / m2. Za celý rok její u nás dopadne na 1 m2 cca 950 - 1200 kWh. Sami uznáte, že to není málo. A přitom je
k dispozici zdarma.

Teplo a teplá voda ze slunce - fototermika

Fototermickém systém je schopen ohřívat zásobník s vodou, která se potrubím dostane do rozvodů vytápění, zásobníku teplé vody na
mytí, či bazénu. Optimální navržený a kvalitně namontován pokryje bez problémů, prakticky v plném rozsahu, spotřebu teplé užitkové vody pro jakýkoliv rodinný či bytový dům, nebo firemní budovu. Nejvíce užitku přináší od jara do podzimu, tedy během slunečných
dnů, proto je jeho základem primární zdroj tepla, např. plynový kotel, nebo tepelné čerpadlo.

Ekonomika a návratnost

Závisí na velikosti systému, geografických podmínek a množství technologických prvků použitých v konkrétním případě. Životnost
fototermickém systému je v současnosti 25 - 30 let, návratnost investice je cca 6 - 12 let. Montáž je jednoduchá a rychlá, údržba téměř
žádná a slunce vám fakturu nepošle. Navíc šetříte naše životní prostředí a může vám na ni přispět stát. Vyšší investice na začátku
znamená od začátku nižší náklady na elektřinu, nebo i na přípravu teplé vody, či vytápění. Záruka na celé dílo může být až 5 let, na
výkon solárních panelů až 25 let.

ekologické hledisko

Nakolik solární systémy, kromě malého množství elektřiny, nepotřebují žádný jiný pohon, nevylučují ani žádné CO2. Pokud si vyrábíte
vlastní elektrický proud pomocí fotovoltaiky, nejste odkázáni ani na elektrickou síť. Sluneční kolektory jsou schopny přeměňovat na
teplo odražené sluneční záření, takže fungují i během zamračených dní a v zimě. I během zimních dnů vám dokáže solární systém
ušetřit až 20% nákladů na ohřev teplé vody. Záleží jen na tom, z jakých komponent je sestaven.

Sunmander vám zajistí teplo domova

TWI group vznikla v roce 2017 vlastnickým propojením dvou výrobních a dvou obchodních společností z Česka, Slovenska a Rakouska.
V roce 2018 začíná skupina nabízet své produkty a služby pod novou značkou Sunmander, která lépe vystihuje podstatu tohoto seskupení. Ekosystém, který vytvořili společnosti v rámci TWI group, vznikl spojením zkušeností, jejichž historie začíná v jednom případě
v roce 1992. Toto spojení vznikalo postupně, na základě společně vyznávaných hodnot až vyústilo do vzniku značky Sunmander. Příběh značky Sunmander je příkladem toho, že pracovitost, poctivost a odhodlání zlepšovat se přinášejí dlouhodobé výsledky a dlouhodobou udržitelnost. Máme za sebou více, než 1000 instalací . Toto je na jedné straně důvod k hrdost, ale zároveň je to obrovský
závazek do budoucna.
Sunmander je spolehlivým partnerem ve vývoji, výrobě, instalaci a servisu efektivních energetických řešení a poskytování odborného
poradenství. Každý zaměstnanec a spolupracovník je profesionálem ve své oblasti a garantem vysoké kvality, která je synonymem
značky.

Rádi Vás uvítáme v našem stánku na veletrhu
ZEMĚ ŽIVITELKA v Českých Budějovicích od 22.- 27.8.2019
a také na mezinárodním veletrhu FOR ARCH v Praze od 17.- 21.9.2019

jste byli domluveni, nemusíte je nechat stát na ulici.
Máte-li z garáže volný průchod do domu, otevřete jim
garážová vrata

Automatické vytápění
Chcete optimalizovat energetickou náročnost vašeho
domova a ušetřit? Nechce se vám už chodit od jednoho
pokoje k druhému, otáčet hlavicí u topení a upravovat
teplotu v místnosti ručně dle toho, kdy hodlá místnost
využít? Objevte kouzlo domácnosti s optimálně nastavenou teplotou všech místností. Inteligentní systém
vytápění se maximálně přizpůsobí vašim potřebám
a představám o pohodlném bydlení. Při správném nastavení topného cyklu obyvatele inteligentního domu
potěší nezanedbatelná úspora energie. Nižší teplotu je
pak dobré nastavit i na dobu, kdy nejste doma. Zároveň
je možné nastavit například vypnutí topení v momentu, kdy je v místnosti otevřené okno. S automatickým
vytápěním vás už nečekají zimní návraty do vymrzlého
domova a v létě vás nebude ničit dusno a parno v ložnici. A pokud použijete k vytápění solární panely, zázrak
je dokonán.

Využití sluneční energie
Sluneční energie se dá přeměnit na teplo nebo na elektřinu. V Česku slunce nesvítí příliš intenzivně, proto
se v malém měřítku vyplácí spíše výroba tepla. Přesto
i "sluneční elektřina" postupně získává na popularitě.
V každém případě je obrovskou výhodou domácích
solárních panelů jejich bezplatný provoz, ke kterému potřebují jen sluneční energii. Pracují nezávisle na
elektrickém připojení, a tak nezatěžují váš rozpočet ani
životní prostředí. Panely jsou bezúdržbové – jednou je
namontujete a nemusíte se o ně dál starat. Můžete je
umístit na zeď nebo střechu. Doporučuje se zvolit takové místo, na které dopadá co nejméně stínu. Teplovzdušné solární panely ohřívají vzduch, jenž je uváděn
do pohybu vestavěným ventilátorem poháněným malým fotovoltaickým panelem.

Temperování a vysoušení
Solární panely původně vznikly jen pro ohřev vody
a pro větrání a odvlhčování vlhkých místností, sklepů
dílen či garáží, nebo nevětraných rekreačních objektů,
ve kterých bývá po dobu naší nepřítomnosti vypnutý
elektrický proud. Panely zajišťují prouděním ohřátého
vzduchu v objektu teplotu dostatečnou k tomu, aby objekt v zimě nezamrzal a aby pro jeho přípravu k obývání stačilo jen krátce zatopit. Plní také funkci vysoušení
- proudící teplý vzduch zajišťuje stálé vysoušení zdiva
a podlah objektu, což je výhodné zejména u objektů
umístěných ve vlhkých a deštivých lokalitách, případně
v místech ohrožených záplavami. Kromě odvlhčování
a ohřevu panely slouží i ke snižování přítomnosti plísní,
CO2 či radonu.
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Vytápění budoucnosti
Teplovzdušné solární kolektory nedosahují takové výkonnosti, aby v zimním období dokázaly vytápět objekty na teplotu dostatečnou k příjemnému pobytu uvnitř.
Proto se často kombinují s dalšími prvky, které zajistí
doohřev teplého vzduchu na teplotu požadovanou
k bytovému komfortu. Teplovzdušné kolektory ve spojení s dalšími aktivními topidly významnou měrou šetří
náklady na vytápění. Nejčastěji se používají jako součást systému teplovzdušného vytápění ventilační jednotkou či krbem anebo ke spodnímu ohřevu podlah.
Každů dům má své specifické možnosti, jak ideálně tyto
systémy skloubit. Proto je velmi důležité svěřit nejen
návrh solárního systému ale i samotnou koncepci vytápění zkušené firmě, která zodpovědně takový inteli-

inzerce

gentní systém navrhne a pak také instaluje. Můžete mít
například systém ze solární fotovoltaické technologie,
inteligentního řízení, vzduchotechniky s rekuperací
a topení s klimatizací. Jen si to představte: levné vytápění svého domova budete ovládat jednou designovou
krabičkou, která bude regulovat teplotu na vaše přání.
Solární systémy jsou jistotou do budoucnosti, díky které
se stanete nezávislými na stále se zdražující energii získávané především spalováním fosilních paliv. Počáteční
investice do tohoto systému se vám do několika let vrátí, navíc vám pomůže státní dotace.
K příjemnému prostředí ve spojení s úsporami energie přispívá i inteligentní systém ovládání klimatizace
a ventilace. čerstvý vzduch požadované teploty bude
přiváděn jen po nezbytně dlouhou dobu a pouze na

určená místa. Stačí zvolit na ovládacím panelu a systém
se již o celý proces postará co nejúčelněji zcela sám.
Doplňkový systém rekuperace navíc dokáže využít i odpadní teplo a tak ani trocha využitelné energie nepřijde
nazmar.

Už nemusíte zhasínat
Zapomínání rozsvícených světel je častým neduhem,
kvůli kterému výdaje za energie rostou. Pokud však na
chytrou domácnost napojíte i světla, můžete si být jistí,
že se v místnosti bude svítit pouze v případě, že v ní
někdo bude. Systém je vybaven umělými čidly, která
monitorují osoby pohybující se v domácnosti. Jakmile čidla zaznamenají, že uživatel daný prostor opustil,
samy zhasnou. K mání jsou speciální žárovky, které se
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napojí na domácí Wi-Fi síť. Tento typ osvětlení se těší
oblibě díky možnosti dálkového ovládání z mobilního
telefonu nebo tabletu. V kategorii dražších modelů
můžete vybírat i z takových žárovek, které kromě svícení v různých barvách a různé intenzitě umějí interiér
třeba i provonět. Do systému může být zahrnuto i odchodové tlačítko. Při odchodu z budovy můžete stiskem
jediného tlačítka nejen vypnout v celém domě světelné
okruhy, ale zároveň I vybrané zásuvky či další obvody.
Tím se snižuje například riziko zapomenuté zapnuté
žehličky, která by mohla způsobit v domě požár.

Žaluzie reagují na počasí
Na systém můžete připojit i elektricky ovládané žaluzie, které se mohou během dne zatahovat a vytahovat
v závislosti na proměnlivosti počasí. Pokud se původně
zatažená obloha vyjasní, systém vše pozná a přizpůsobí
tomu i způsob vytápění. Vypne centrální topení, vytáhne žaluzie nahoru a pustí dovnitř sluneční svit, který
místnost prohřeje, aniž by se to později odrazilo ve vyúčtování za vytápění nastavení průběžného vytahování
a stahování žaluzií či rolet během dlouhodobé nepřítomnosti uživatele v interiéru. Tento prvek tak odradí
potenciální zloděje, když dává zdání, že se v interiéru
stále někdo nachází. Když jste v místnosti, lamely žaluzií se otáčí tak, aby pustily dovnitř přirozené světlo,
ale slunce vás neoslnilo. Můžete si navíc kombinovat
různé druhy inteligentní stínicí techniky jako venkovní
i vnitřní žaluzie, rolety či markýzy.

Ovládací systém inteligentního domu se dokáže postarat i o zábavu celé vaší rodiny. Z libovolné místnosti
domu nebo zahrady máte k dispozici rodinné fotografie, nahrávky z dovolených, vaši oblíbenou hudbu, filmy v HD kvalitě, prostorový zvuk, internet, počítačové
hry, elektronickou poštu, příjem rádiového, televizního, digitálního a satelitního vysílání. Vybrané programy se automaticky nahrávají s vynecháním reklam. Díky
multifunkčním tlačítkům můžete jedním stiskem spustit
přehrávání vašeho oblíbeného filmu, zároveň se ztlumí osvětlení v místnosti, případně se zatemní žaluzie,
vyjede projektor a projekční plátno z podhledu a váš
zesilovač se nastaví na požadovanou hlasitost.

Dotykové ovladače na stěně
Ovládat inteligentní domácnost můžete doslova konečky svých prstů, na dotykových panelech, na své
televizi nebo prostřednictvím přístrojů iPhone a iPad
nebo chytrých telefonech. Strach nemusíte mít ani při
výpadku proudu, nabízená řešení se sama nastartují
a uvedou do provozu s obnovením elektrické energie.
Není tedy nutné je znovu nastavovat ani volat externí pomoc. Chcete-li mít svou domácnost vybavenu inteligentním systémem řízení, nemusíte se obávat, že
se vám budou na stěnách vytvářet nepěkné ostrůvky
různých vypínačů a regulátorů. Nová generace prostorových ovládacích prvků nabízí elegantní tvar a velký
výběr doplňkových rámečků v mnoha designech. Vyznačují se jednoduchým způsobem ovládání a bohatou
konfigurací. Ovládání technologií obytných prostor je
tak maximálně usnadněno, ovladače jsou přitom napájené z komunikační sběrnice, proto je velice snadná
I obměna stávajících instalací. Veškeré potřebné informace se objeví na skrytém displeji až po přiblížení ruky
k panelu. Grafické ztvárnění řídicích funkcí lze přitom
jednoduše sladit s interiérem a jeho vybavením prostřednictvím názorných grafických ikon, které jsou navíc dobře srozumitelné I pro cizojazyčné uživatele.
Foto: Shutterstock.com
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Výbava v základní ceně:
Finská el. saunová kamna 8kWh
regulace natápění teploty do 100°C
programování topení
lavice pro 8 sedících - příp. 3 ležící osoby
stereo audio systém s USB a CD přehrávačem
ve stropě osvětlení světlovodnými vlákny
(hvězdné nebe)
v lavici LED osvětlení s regulací svitu
osvětlení prostoru před saunou
silná izolace z minerální plsti - sauna je vytopena na
80°C za 35 min.!! Pod vnitřním obkladem ze sibiřského
smrku je hliníková reflexní folie
kouřová okna z kaleného skla
možnost úpravy designu na přání včetně typu střechy
nabízíme variantu vytápění dřevem s osvětlením
a audiem na solární zdroj nebo 230V
nově v příslušenství ochlazovací soudek
zahradnisauny@seznam.cz
tel.: +420 731 977 367

Cena v uvedené výbavě

87 500,-

inzerce
zahradni sauny.indd 1

28.6.2019 12:01:48

Stavba
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není hračka?
Stavba domu je nákladná a časově náročná záležitost, kterou v žádné její fázi
není radno podcenit. To samozřejmě platí i pro fázi první, tedy hrubou stavbu
a výběr stavebních materiálů.

inzerce
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U dřevostaveb často nebývá součástí hrubé stavby vybudování základů. Ty si stavebník většinou zajistí od jiného dodavatele ještě před montáží domu na základy.
U staveb zděných bývají základy běžně součástí hrubé
stavby. Standardně sem pak patří hydroizolace základů,
obvodové a vnitřní nosné stěny, příčky, konstrukce stropů, stavba komína, střešní konstrukce včetně krytiny
a izolací a provedení technických instalací (technického
zařízení budov). Obzvláště technické zařízení domu je
v rámci hrubé stavby důležité, musí být vybudováno ještě před finálními úpravami podlah, stěn a stropů.
Dříve než se pustíme do klasické stavby, pojďme se ale
podívat na možnosti trochu rychlejší. Jako první hudbu
budoucnosti zde máme

Modulární stavby
Hovoříme o výstavbě z prefabrikovaných modulů.
Ta s sebou totiž přináší celou řadu nesporných výhod,
jimiž klasické způsoby výstavby výrazně překonává.
Zděná stavba vždy vzniká přímo na daném pozemku,
což se neobejde bez negativního dopadu na okolní
prostředí (hluk, prach, zvýšený pohyb těžké techniky
atp.). Modulární objekt je oproti tomu z naprosté většiny konstruovaný mimo stavební parcelu, v kontrolovaných podmínkách výrobní haly. Jde o tzv. off-site construction. Po dokončení jednotlivých modulů jsou tyto
převezeny na místo určení, kde se následně smontují
a doladí do finální podoby. Přímo na staveništi se tak
odehrává pouhých 10 % činností potřebných k vybudování stavby, což je nejen mnohem ekologičtější, ale také
ekonomičtější. Jelikož je výroba soustředěna do jednoho místa, lze celý proces maximálně zefektivnit. Doba
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od zadání projektu po možnost naplno využívat hotový
objekt se tak zkracuje až o 75 %.
Modulární stavby je navíc možné v průběhu času snadno
rozšiřovat přidáváním dalších modulů, případně zmenšovat jejich odebíráním. Když modul doslouží svému
prvotnímu účelu, lze jej znovu použít jinde, což snižuje
spotřebu vstupních surovin i energií, a tudíž zabraňuje
zbytečnému plýtvání. Využití modulů je takřka neomezené – lze z nich vystavět rodinný dům, stejně jako průmyslový objekt, vyžadující speciální technické řešení.
Samozřejmě, v případě rodinného dmu je ideální vše
zkonzultovat s architektem, který vám sestaví z modulů
krásný a jedinečný dům.

Mobilheimy
Další možností jsou mobilheimy. Oproti domu má mobilheim jednu nespornou výhodu – postavit si ho můžete i tam, kde by vám v žádném případě úřady nepovolili klasickou stavbu, pokud na místě nechcete mít
trvalé bydliště a nejedná-li se o území chráněné krajinné oblasti. Ušetřit si spousty papírování a zařizování, to
zní lákavě, že? Mobilheimy samozřejmě nejsou pro každého, jejich pořízení s sebou ovšem nese řadu výhod…
Pořizovací cena je oproti klasickým, i menším domkům
mnohem nižší – pohybuje se kolem 500 tisíc korun. Pořídit si můžete hotový domek, takže budete vědět, do
čeho jdete.Některé mobilní domy disponují zateplením
a izolačními dvojskly, takže je můžete obývat celoročně
– v kombinaci s krbem naprosto ideální až pohádkové.
Mobilheimy jsou ideální pro starší osoby, které se už
nechtějí nebo nemohou starat o velkou nemovitost, ale
nechtějí žít v panelovém nebo bytovém domě.

RAČTE VSTOUPIT

DO NOVÉ ÉRY
STAVEBNICTVÍ

Off-site construction – málo známý pojem s velkým potenciálem. O co jde? Volně by
se to dalo přeložit jako „výstavba mimo stavební parcelu“. V současnosti se pojí především s modulární architekturou, kdy jsou jednotlivé části budovy (tedy jednotlivé
moduly) v maximální možné míře vytvořeny na výrobní lince a až poté převezeny na místo
určení.
V čem tkví zmíněný potenciál takového postupu? V mnohém. Jednotlivé části budoucí
stavby jsou vyrobeny za kontrolovaných a standardizovaných podmínek, což s sebou přináší vysokou efektivitu práce, kvalitu a rychlost jejího provedení, úspory materiálů, energií i peněz.
Za třešničku na dortu pak můžeme považovat fakt, že se moduly často vyrábějí z recyklovatelných materiálů. Jakmile stavba doslouží, lze ji rozebrat a materiál použít jinde, což je
v souladu s principy tzv. cirkulární ekonomiky.

KOMA MODULAR
Říčanská 1191

l

763 12 Vizovice

www.koma-modular.cz

Pojďme se ale podívat i na klasické stavby a co nás čeká,
dříve než se do stavění vůbec pustíme…

Než začneme stavět
Nejprve musíme sejmout ornici a uložit ji na stavebním
pozemku. Následuje přesné vytyčení stavby a výkop zeminy pro základové rýhy základů. Pokud je dům podsklepený, provede se výkop stavební jámy podsklepené
části a následně rýhy pro základové pasy. V této fázi
výstavby je výhodné vytyčit a připravit trasy pro instalace vedoucí v úrovni základů pod podkladní betonovou
mazaninou.
Většina všech rodinných domů je zakládána na základových pásech. Mezi vytvořené základové pásy se nasype
vrstva štěrku a na ni přijde zarovnávací vrstva betonové
mazaniny (cca 10cm), která se napenetruje a navaří se
na ní hydroizolace. Dalším samostatným typem základu je základová deska, což je souvislá betonová plocha vyztužená hustou sítí železných prutů. Používá se
v místech, kde je prokazatelně neúnosné podloží (bývalé skládky, navážka, písky), a kde vzniká velké zatížení
na mnoha místech půdorysu stavby. Dále se takový typ
konstrukce používá v místech, kde bude sklep pod hladinou podzemní vody, a tudíž bude nutné sklep založit
v uzavřené vodotěsné základové skříni.
Ideální navržené založení stavby rodinného domu je
na monolitických betonových základových pasech s nadezdívkou krčků ze „ztraceného bednění“. Mezi krčky
budou provedeny ležaté rozvody kanalizace, přípojka
vody, plynu, případně vzduchotechniky. Tyto sítě budou
vytaženy nad podkladní vyztuženou betonovou mazaninu provedenou na základové konstrukci.
Přesná definice hrubé stavby neexistuje, obvykle záleží na dohodě mezi investorem a dodavatelem. A ta
by měla být konkrétní, protože rozsah hrubé stavby
chápou stavební firmy odlišně. Hrubou stavbu rodinného domu plánují investoři, kteří si rozložili financování na etapy, nebo počítají s dostavbou svépomocí či s
přispěním řemeslníků a menších firem. Rozhodne-li se
investor pro stavbu tzv. mokrou cestou, je tato varianta dokonce výhodná. Může tak využít technologickou
přestávku potřebnou k vymrznutí stavby přes zimní měsíce.
Na všechny součásti hrubé stavby se totiž vztahuje zákonem stanovená záruční lhůta a projeví-li se v jejím
běhu závady, dodavatel hrubé stavby je musí bezplatně
odstranit. Stavební laici by ale pro realizaci hrubé stavby měli zvolit prověřenou stavební firmu, nebo typový
dům, s jehož referenční podobou se osobně seznámí.

Co si pohlídáme
Již při výběru stavební firmy se informujeme, co chápe
pod pojmem hrubá stavba. Některé do ní zahrnují také
stavbu komínu, schodiště, podhledů, jiní to považují za
nadstandard, za který si připlatíme.Ve fázi výběru si přizveme kvalifikovaný stavební dozor. Měl by posoudit
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adekvátnost položkových cen a kvalitu, certifikát používaných výrobků. Projektová dokumentace určená pro
stavební řízení často nerozlišuje mezi hrubou stavbou
a následnými pracemi. Proto rozsah hrubé stavby a nabídkový rozpočet jednotlivých úkonů a výrobků definujeme ve smlouvě ještě před započetím realizace hrubé
stavby.
Po svém projektantovi žádáme prováděcí projektovou
dokumentaci s přesně zakreslenými detaily stavby, s výčtem konkrétních výrobků a specifikací technických parametrů použitých materiálů. Laicky řečeno – minimalizujeme prostor pro kličkování stavební firmy v případě
nedostatků. Dbáme, aby zejména svislé a vodorovné
konstrukce i střešní systémy byly z jednoho stavebního
systému a aby stavitel dodržoval technologický postup
výstavby doporučený výrobcem, případně v něm byl
proškolen. Některé firmy nabízejí kompletní systém výrobků klasických i velkoformátových, využitelných pro
celou hrubou stavbu prakticky od sklepa až po střechu.
Nesolidní firmy navrhují méně kvalitní materiály a systémy od různých výrobců, které ani není vhodné kombinovat.

Co obnáší hrubá stavba
Patří sem vytyčení či zaměření stavby, terénní a výkopové práce (jáma pro sklep, vyhloubení základových pasů
atd.). Realizace inženýrských sítí – přípojek pro rozvody
kanalizace, vody, elektřiny, plynu v základech. Pozor,
ne každá firma počítá se základovou deskou, i když ji
stavba potřebuje. Některé firmy ji ale nabízejí, včetně
hydroizolace. Většinou jsou realizovány základové pasy
kvůli nosným stěnám. Do hrubé stavby vždy patří svislé
nenosné i nosné konstrukce (obvodové a vnitřní stěny),
včetně sloupů a pilířů, překladů pro stavební otvory
a věnce. U vodorovných nosných konstrukcí (stropy, lodžie) se firmy liší v nabídce jejich izolace. Dbáme však
na to, aby materiály splňovaly statické, tepelně a zvukově izolační požadavky, odolnost proti ohni.
Do hrubé stavby patří realizace nosné střešní konstrukce a střešního pláště, prostup komína, případných atik
apod. Podobně jako může být součástí hrubé stavby
izolace, lze do ní zahrnout zhotovení zděného komína, železobetonového či kovového schodiště. U uzavřených hrubých staveb jsou to výplně oken a dveří.

Na co si dát pozor
Pro realizaci hrubé stavby domu je zásadní použití kvalitního materiálu a precizní technologické provedení
všech stavebních prací. Realizace hrubé stavby stavební firmou je vlastně kompromisem mezi náročnou
stavbou svépomocí (mnoho stavebníků se do něčeho
takového pouští poprvé v životě a také naposledy) a
realizací stavby na klíč. Stavebník se po převzetí hrubé stavby bude sám rozhodovat, které dokončovací
práce, povrchové úpravy a řemeslné schopnosti jsou
dostupné jemu samému a v kterých případech si při-

INZERCE

zve řemeslníky – odborníky v konkrétním odvětví stavebnictví a stavebních řemesel. Navíc nezapomeňte, že
na veškeré součásti hrubé stavby domu se vztahuje zákonem daná záruční lhůta. Pokud se tedy v této lhůtě
projeví závady, musí je dodavatel bezplatně odstranit.
Do rozšířené verze hrubé stavby patří ještě instalace
oken včetně vnějších a vnitřních parapetů a instalace
vchodových dveří, zateplení domu, provedení betonových podlah včetně případného podlahového vytápění
či podlahových konvektorů (podlahové radiátory), případně provedení vnitřních hrubých omítek bez finální
povrchové úpravy (štuk, stěrky). To se už ale pohybujeme na hranici mezi hrubou stavbou domu a stavbou na
klíč. A tato hranice je poměrně široká.
V nabídce hrubé stavby může být dokonce i dodávka
a pokládka vnitřních obkladů a dlažby. Přitom znova
opakujeme, záleží na přístupu dodavatele a konkrétním znění smlouvy uzavřené se stavebníkem. Pro stavebníka pak platí, aby si důsledně ověřil, co vše nabízí
stavební firma jako součást hrubé stavby. Na druhou
stranu se však snaží stavební firmy trumfovat rozšířeným rozsahem hrubé stavby za odpovídající cenu. Navíc
pak dostanete jako bonus (zdarma) konkrétní službu a
případně i materiál. Ale pozor, mnohdy bývá tento bonus v kalkulaci vyvážen bezdůvodným navýšením ceny
jiné položky.

Izolace a přípojky
Veškeré napojení objektu na inženýrské sítě musí být
navrženo v projektové dokumenatci, projednáno
a schváleno správci a majiteli jednotlivých sítí. Správci
inženýrských sítí dají technické podmínky pro napojení navrhované novostavby rodinného domu. Ideální
je použít kompletní systém od jednoho dodavatele na
bázi bitumenové stěrky. Pokud je dům podsklepený,
bude ve stejném systému provedena celá izolace spodní stavby, tedy vodorovné a svislé plochy. Dle podmínek v místě stavby je nutné řešit likvidaci dešťových vod
a po případě podzemních vod ohrožujících základovou
spáru. Pro likvidaci dešťových vod je běžné použít uceleného systému, který řeší akumulaci dešťové vody například pro zálivku v suchém období.

Začínáme s vlastní stavbou
Jako první přicházejí na řadu samozřejmě obvodové
zdi. Je důležité rozdělit zdivo na vnitřní, plnící pouze
nosnou funkci, a obvodové, které plní funkci nosnou
a tepelně izolační. Materiál musí odpovídat základovým podmínkám na pozemku a zajistit stabilitu celé
stavby. Většinou se používá prostý beton tř. C16. Betonová směs se ukládá přímo do výkopů nebo do bednění. U nepodsklepených staveb je potřeba zvyšovat
základové pásy na úroveň podkladního betonu pod
hydroizolací. Pro tento účel se v posledních letech používají stále více betonové tvarovky zděné nasucho a zalité betonovou směsí. Na staticky náročných místech je
nutné beton nebo krčky z betonových tvarovek vyztu-
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žit armovanou ocelí dle návrhu statika.
Důležitou součástí základů je izolace proti zemní vlhkosti, případně proti pronikání radonu z podloží do
stavby. Pro hydroizolace se užívají především klasické
asfaltové pásy. U protiradonových opatření až do středního rizika lze použít pásy AL S 40 a pro vysoké riziko je
nutné použít speciální konstrukce.

Zateplení a větrání
Důležitým fenoménem při posuzování kvalit stavební-

inzerce

ho objektu je jeho energetická náročnost. Jde o souhrn
technických parametrů, které jsou určující pro zajištění
nízké energetické náročnosti objektu na vytápění a přípravu teplé užitkové vody. K základním předpokladům
patří dokonalé zateplení obvodových stěn, oken, balkónových a vstupních dveří, minimální prodyšnost obálky
domu, tedy zamezení tepelných ztrát únikem teplého
vzduchu do ovzduší. Neméně důležité je účinné větrání
vnitřních prostor, což řeší systémy s rekuperací tepla.
Vzduchotechnika se využívá jak na vytápění domu, tak

k chlazení v teplém období.
Máme-li vylitou a proti zemní vlhkosti a radonu izolovanou základovou desku, můžete se pustit do svislých nosných konstrukcí, které se dělí buď podle tvaru
nebo své dizpozice. Podle tvaru rozlišujeme stěny, pilíře
a sloupy, podle dispozice konstrukce obvodové (vnější)
a vnitřní (vnitřní nosné stěny a příčky). Obecně platí,
že plocha stěn (svislých nosných konstrukcí) je oproti
stropům (vodorovným nosným konstrukcím) více jak
dvojnásobná. U obvodových stěn jsou velmi důležité
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tepelně izolační vlastnosti, jelikož chrání interiér před
výkyvy teplot a pomáhají tak uvnitř udržovat ideální
klima. Stejně tak jsou ale důležité i akumulační schopnosti použitého zdiva.

Výběr materiálu
Začněme klasikou, tedy pálenými cihlami, které se nejčastěji používají pro vnitřní vnitřní nosné stěny a příčky. Pálené cihle se nevyhneme při stavbě pilířů a při
rekonstrukcích památkově chráněných objektů. Dříve
se lícové cihly používaly pro výstavbu levných bytových
jednotek, dnes jsou naopak módou a zbožím nadstandardním. Jedním z kladů stěn z pálených cihel je jejich
výborná zvuková izolace. Větší rozšíření než plná pálená cihla dnes mají vylehčené tvárnice a cihelné bloky.
Jejich velkou výhodou je rychlé zdění suchou cestou.
Keramické tvárnice a bloky mají výborné tepelně izolačníi akumulační vlastnosti a díky širokému sortimentu
doplňkových výrobků je můžeme řadit mezi stavební
systémy. Jsou ale poměrně křehké a jejich nevýhodou je
rovněž velká nasákavost, proto mnozí stavebníci raději
dávají přednost pálené cihle.

Beton a pórobeton
Jednotlivé stavební systémy cihelných bloků se vyrábějí včetně dílčích tvarovek, konstrukce stropů a včetně

ných spár, přesnosti zdění a vypracování zdiva v ukončeních a nárožích. Velké nároky si též klade zabudování
oken a dveří (výplní), jelikož je nutné přerušit vzniklé
tepelné mosty.
Mezi materiály na bázi betonu řadíme monolitický beton, železobetonové panely, betonové tvárnice, pórobeton, lehčený beton (tvárnice z keramzitu – pórovitých pálených keramických kuliček). Monolitický beton
používáme pro stěny s vysokou únosností a maximální variabilitou dispozice. Jeho další velkou výhodou je
možnost vytváření nejrůznějších druhů stavebních otvorů. Komplikované jsou však opravy a rekonstrukce
takových staveb, jejich dispozice je pevně daná.
Betonové tvárnice můžeme vhodně kombinovat například s plnými cihlami spojovanými pomocí malty.
Existují různé tvary tvárnic až po tenkostěnné, které se
betonem prolévají a pokud je třeba, armují. Společně
s vkládanou izolací jsou i vhodné pro sendvičové konstrukce. Stěny z betonových tvárnic se vyznačují dobrou
zvukovou izolací a minimální nasákavostí.
Pórobeton vzniká tak, že se jemná betonová směs vylehčí vzduchovými bublinkami. Většinou má podobu
takzvaných bílých tvárnic, tvořících ucelené stavební systémy. Pórobetonové tvárnice jsou lehké a rychle
a snadno se s nimi staví. Pórobeton si také dobře poradí s rozličnými tvary například dveřními obloukovými
otvory. Tepelný odpor tohoto
materiálu je dobrý, špatné
nemá ani zvukově izolační
vlastnosti, ovšem má nízkou
akumulaci tepla, což může
být v konkrétních podmínkách problém. Stejně jako
keramické tvárnice a bloky se
pórobeton dobře omítá.

Ztracené bednění
a sendvičové konstrukce

překladů. Zeď z cihelných bloků má nižší schopnost
akumulace tepla a přiměřený tepelný a difúzní odpor,
takže v ideálním případě udržuje v interiéru kvalitní
a stálé mikroklima. Dobré tepelné vlastnosti zdiva z vylehčených tvárnic jsou však závislé i na provedení lož-
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Se ztraceným bedněním se
pracuje snadno a rychle.V zásadě jde o dřevocementové
desky či tvárnice vylévané
betonem. Ztracené bednění
má velký tepelný odpor, dobře akumuluje teplo a izoluje
zvuk. Stěny ale musíme armovat (vyztužujeme ocelovými
pruty nebo sponami z nerezu). Pokud bychom metodou
ztraceného bednění stavěli
vnější zdivo, musíme počítat
s větším difúzním odporem.
Mezi sendvičové konstrukce řadíme štěpkocementové
desky, betonové sendvičové tvárnice a vibrolisované
betonové tvarovky. Štěpkocementové desky a tvárnice
mají na rubu vnější strany vloženou tepelnou izolaci.

Vzorková prodejna
Újezd 13, 294 42

Topení, voda, elektro, plyn
(včetně revizí a projektu)
Automatické Kotle na Tuhá paliva
Plynové kotle
Elektro kotle
Tepelná čerpadla
Termické panely na ohřev vody
Fotovoltaické panely pro domácnost
Vložkování komínů i revize
Plynová kamna

ELVO-Johan s.r.o.
Mlýnská zahrada 99
294 41 Dobrovice
mobil: +420 777 338 955
E-mail: elvo-dobrovice@seznam.cz

Solární
systémy
Fotovoltaické
Termické

Kotel do úzkých kotelen

ELVO-DOBROVICE.CZ

Tvárnice se sestaví do bednění (řady vedle sebe uložených tvárnic) a takto poskládaná stěna se vybetonuje.
Betonové (či liaporbetonové) se používají pouze pro
jednovrstvé zdivo (vnější i vnitřní svislé stavební konstrukce). Stejně jako u štěpkocementu je mezerovitý liaporbeton doplněn izolací z vrstvy polystyrenu, ovšem
jednotlivé tvárnice se nevylévají betonem, ale ukládají
na sebe na maltu (mokrá cesta). U sendvičových konstrukcí opět hovoříme o stavebních systémech, často
kompletních. Patří sem i další materiály, například keramzitbetonové tvárnice.
Vnitřní nosné stěny většinou stavíme zároveň s obvodovým zdivem tak, že přesně kopírují řady ztraceného
bednění. Vnitřní nosné stěny stejně jako nosné stěny
vnější přenášejí tíhu stavby do základové půdy a zároveň oddělují jednotlivé místnosti. Stejně tak nemusí
být vnitřní svislé konstrukce jen konstrukcemi vyloženě
nosnými, nýbrž i podpůrnými.
Oproti tomu lehké příčky ze sádrokartonu a lehkých
příčkovek se používají k optickému oddělení místností. Na rozdíl od těžkých příček z běžného zdiva, které
se používají i pro obvodovou konstrukci nosných stěn,
i k akustickému oddělení místností. Sádrokartonové
příčky jsou, s výjimkou uplatnění sádrokartonu v podkrovních místnostech, vhodné jen tam, kde si do budoucna nejsme jisti, zda dispozice konkrétních prostor
zachováme. Případně sádrokarton použijeme až v budoucnu, například při rozdělení dětského pokoj na dva.
Uvažujeme-li v interiéru s místností s velkou plochou,
můžeme vnitřní nosné zdivo v konkrétním prostoru do-
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plnit pilíři či sloupy. Zde můžeme použít jak monolity,
tak sloupy vyzděné z plného zdiva.
Pro vnitřní nosné zdivo a zdivo pro příčky, u kterých do
budoucna nepočítáme se změnou dispozice, platí zásada: Držte se toho materiálu, který jste zvolili pro obvodové vnější nosné stěny! Většina zdiva je dnes nabízena v podobě ucelených stavebních systémů a míchat
jednotlivé materiály není vhodným řešením. V místnostech, v nichž chceme lepší zvukovou izolaci, jsou pro
vyzdění příček nejvhodnější klasické plné pálené cihly.

Izolace obvodového pláště
Existuje množství materiálů od izolací pěnových
a z umělých vláken až po izolace z rostlinných a živočišných surovin. Jako kritérium volby by v první řadě měla
být vhodnost izolace pro příslušné použití a její schválení energetickým auditorem nebo stavebním dozorem.
Pro souvislé izolační vrstvy, například u izolace vnějších
stěn se nejvíce hodí tvarově stálé desky, které mívají
hrany s drážkami nebo péry pro těsné spojení desek. Při
izolaci sklepa vůči zemi je vedle dobré tepelné izolace
nutná i odolnost vůči vlhku a pevnost v tlaku.
Test zvaný blower-door umožní přesně zjistit netěsnosti
v obálce budovy. Rovněž ukáže, jak silně se v rozpočtu odrážejí úniky tepla v poměru k celkovému objemu domu. Metoda se zakládá na uměle vytvořeném
tlakovém rozdílu mezi vytápěným vnitřním prostorem
a okolím domu. Před testem je třeba zavřít dveře i okna
a utěsnit všechny otvory.
Do domovních dveří nebo do okna se pak umístí nasta-

Komerční prezentace

Tepelné čerpadlo voda-voda? Není problém
Se stoupajícími náklady nyní spousta lidí řeší vhodný způsob vytápění.
Podle tabulek provozních nákladů patří mezi nejlevnější zdroje tepelná čerpadla a pokud připočteme spotřebu elektrické energie domácnosti, vycházejí nejlevněji
(viz. graf). Chcete-li topit pohodlně, většinou si musíte připlatit (plyn, centrální
zásob. teplem, elektrokotel, …). U levnějších zdrojů tepla je zase potřeba pravidelně přikládat, rovnat a skladovat palivo, často jsou také spojeny s větším množství prachu v domácnosti. Tepelná čerpadla (dále TČ) patří k nejlevnějším a navíc
bezúdržbovým zdrojům tepla. U TČ stačí pouze nastavit pokojový termostat na
vámi požadovanou teplotu. Nízká energetická náročnost a využití přírodní, nízkopotencionální energie minimalizuje zátěž na životní prostředí. Oproti konvenčním způsobům vytápění snižují tepelná čerpadla podstatně exhalace unikající do
našeho ovzduší. A co je také důležité – při provozu TČ nehrozí nebezpečí výbuchu,
vznícení nebo otravy oxidem uhelnatým.
Pokud jste se rozhodli pro TČ, musíte zvolit, odkud budete čerpat teplo: ze vzduchu, ze země nebo z vody. Typ země-voda funguje na principu uzavřeného okruhu, kdy nemrznoucí médium prochází kolektorem a odebírá teplo z okolní půdy.
U čerpadel typu země-voda bývají bohužel vysoké náklady na instalaci, pro plošný
kolektor je navíc potřeba velká plocha pozemku. Ze zbývajících dvou možností je
systém voda-voda oproti
čerpadlům vzduch/voda
ve výhodě, protože teplota spodních vod je konstantní po
celou zimu, což neplatí právě u okolního vzduchu, kdy teplota
klesá, když je potřeba nejvíce topit. U typu voda-voda nejsou
žádné venkovní jednotky. Bohužel nelze tento systém využít
všude - je závislý na dostatku zdrojové vody.
Na výrobu tepelných čerpadel voda-voda se specializuje Josef
Stuchlík, který vyrábí TČ Spirála konstruovaná přímo pro využití studniční vody. Funguje na principu otevřeného okruhu,
kdy zdrojová voda protéká přímo výměníkem TČ, nepoužívá
se externí výměník a tím pádem je energie zdroje využita maximálně. Díky originálnímu řešení čerpadlo získává teplo s nejmenšími ztrátami, nezanáší se, nevadí tvrdá ani železitá voda.
Na kvalitu zdrojové vody klade minimální nároky. Pro tato TČ
se vyrábí trubkové výparníky z měděných trubek se zvětšenou
teplosměnnou plochou na straně chladiva (viz. obr.), studniční
voda proudí z vnějšku těchto trubek.
Díky tomuto řešení mají TČ Spirála řady WW nejnižší spotřebu vody z dostupných tepelných čerpadel voda-voda na
trhu. Stačí průtok 15l/min na 10kW výkonu. Zdrojová voda projde výměníkem TČ, který z ní odebere část tepla a ochlazená se vypouští do vsakovacího objektu. Vzdálenost mezi zdrojovou studnou a vsakovacím objektem by měla být
minimálně 10m. Voda z topného okruhu prochází tepelným čerpadlem, kde se ohřívá jako v jiném tepelném zdroji. TČ
Spirála ohřeje vodu až do 65°C. TČ lze snadno připojit do
stávající topné soustavy, např. samotížný systém má výhodu
velké zásoby vody a není nutná akumulační nádrž.
Čím nižší je výstupní teplota topné vody, tím vyšší je topný
faktor. Čím vyšší je teplota zdroje, tím vyšší je opět topný
faktor. Proto je nejvýhodnější využívat studniční vodu, která
má v průměru 10°C po celou zimu a topit do podlahového
topení na cca 35°C. Při těchto parametrech má TČ Spirála
COP (topný faktor) 5,6. To znamená, že z 1kW elektrické
energie vyrobí 5,6 kW topné energie. Ani při topení do
radiátorů na 50°C není COP zanedbatelné (3,5), což přináší
úsporu až 73% oproti topení elektrokotlem či přímotopy.
Při pořízení TČ navíc získáte velmi výhodnou dvoutarifní sazbu (NT 20h/den) na dodávky elektrické energie. Tato úspora
se nevztahuje jen na tepelné čerpadlo, ale i na spotřebu
elektřiny v celé domácnosti. Moderní technologie a regulace
navíc poskytují uživatelům komfortní a bezobslužný provoz,
který zajistí tepelnou pohodu v objektu. Zařízení pracuje bez
filtrace, údržby a servisních prohlídek.
Podle výsledků statistického zjišťování Ministerstva průmyslu a obchodu
ČR bylo v posledních letech každé druhé nově instalované tepelné čerpadlo voda-voda TČ Spirála.

vitelný rám s ventilátorem. Ventilátor je v rámu utěsněn
plachtou. Poté se připojí sondy, jimiž se měří vnější a vnitřní tlak. Po zapnutí ventilátoru se v budově vytváří podtlak,
dokud se mezi vnitřkem a vnějškem nedosáhne rozdílu
asi 50 Pa. Takto vytvořený podtlak už stačí k tomu, aby
se daly vystopovat úniky tepla podle proudění vzduchu.
Speciálním měřicím přístrojem (anemometrem) lze změřit rychlost proudění vzduchu na místech úniku. Tepelnou
izolaci obálky stavby lze zviditelnit také termografickým
snímkem, na němž se ukáží úniky tepla. Pokud chcete
izolací dosáhnout standardu nízkoenergetického domu,
měli byste si průvzdušnost dát zkontrolovat.
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Kdy a proč je nutná difúzní fólie
Jestliže se na vytápěné straně místnosti vytváří pára, je
většinou zapotřebí difúzní fólie mezi izolací a obložením, neboť teplý vzduch obsahující vodní páry proudí
vždy k chladnější části místnosti, kde je tlak páry nižší.
Při tom však proniká i pevnými stavebními materiály,
jestliže jsou difuzně otevřené, jinými slovy propouštějí vodní páru, například vláknovou izolací. Proces sám
o sobě škodlivý není. Kritickým se stává pouze tehdy,
když vodní pára dosáhne chladnějších míst a tím i svého
kondenzačního bodu a mění se ve vodu.
Jestliže je kondenzační bod mezi izolací a koncem trá-

mů, potom může izolace a dokonce i dřevo zvlhnout.
Proto by se tato místa měla velice pečlivě oblepit paropropustnou zábranou. Kdo v takovém případě šetří
a koupí si tu nejlevnější lepicí pásku, riskuje poškození
stavby. Vysokou jistotu slibují difuzní fólie, jejichž struktura reaguje na kolísání teploty a vlhkosti prostředí. Podle vlhkosti vzduchu tak lze zabránit vnikání vlhkosti.
Vlhké konstrukce mohou díky paropropustné fólii také
zcela vyschnout.

Zateplení fasády
Materiál první volby pro zateplení fasády je pěnový po-

lystyren. Jeho výhodou je, že firmy jsou již na něj zvyklé,
práce s ním je relativně snadná a má dobrý poměr užitné hodnoty k ceně. Tam, kde je třeba zmenšit tloušťku
izolační vrstvy je vhodné použít šedý polystyren, který
má asi o 15 až 20 % nižší tepelnou vodivost. V minulosti, kdy se používaly jen tenké vrstvy izolace, byly proti
pěnovému polystyrenu výhrady souvisící s jeho malou
propustností pro vodní páru a rizikem kondenzace ve
stěně. V dnešní době se používají mnohem větší tloušťky izolace, u nichž je teplota cihelné stěny daleko nad
rosným bodem a žádná kondenzace nehrozí. Pokud ovšem budete chtít izolovat nějaké moderní zdivo s velkým tepelným odporem, je třeba zamezení kondenzace opravdu neúměrně silná vrstva polystyrénu. Je ale
dobré si uvědomit, že taková izolace v žádném případě
není ekonomicky návratná a tudíž je lépe se o to ani
nepokoušet.
Další možností jsou desky z fenolické pěny. Jde o jeden
z nejlepších tepelně izolačních materiálů. Cena tohoto
materiálu je ovšem desetinásobná. Protože fenolická
pěna má poměrně malou mechanickou pevnost, jsou
desky oboustranně kašírované skelným rounem. Použití tohoto materiálu se vyplatí jen v těch místech, kde je
opravdu nutné minimalizovat tloušťku izolace. Může to
mít smysl například ve špaletách oken nebo na štítové
stěně, kde je nedostatečný přesah střechy a kde nám
tedy použití tohoto poměrně drahého materiálu umožní vyhnout se ještě nákladnějšímu zásahu do střechy.
Určitou nevýhodou může být i fakt, že většina montážních firem s použitím tohoto materiálu na fasádu nemá
žádné zkušenosti.
Tam, kde potřebujeme dramaticky snížit tloušťku izolace a současně dosáhnout velmi malého součinitele
prostupu tepla, nezbývá než použít vakuovou izolaci.
Systém je složen z desek vakuové izolace umístěných
uvnitř speciálně tvarovaných polystyrenových desek.
Tyto desky lze přichycovat na fasádu lepením a hmoždinkami v obvodové části. S pomocí této izolace můžeme proměnit starou budovu v pasivní dům, aniž by
to nějak výrazněji změnilo její vzhled (namísto 30 cm
běžného PS stačí jen 10 cm této izolace). Velmi pravděpodobně to ale při současných cenách nebude návratná
investice.
Minerální vata se používá především tam, kde je požadována nehořlavost. Má také trochu lepší akustické
vlastnosti (zvukový útlum). Speciální lamely z minerální
vaty s kolmou orientací umožňují zateplovat i nerovinné stěny. Dají se totiž ohnout do oblouku. S minerální
vatou se v kontaktních izolacích pracuje trochu obtížněji a její cena je přibližně dvojnásobná oproti pěnovému polystyrenu. Výsledné zateplení je proto dražší.
Určitou nevýhodou minerální vaty může být paradoxně
i to, že díky její difuzní otevřenosti (propustnosti pro
vodní páru) je třeba volit dostatečně propustné tmely
a povrchové omítky, aby v její vrstvě nedocházelo ke
kondenzaci vlhkosti.
V poslední době se setkáme i se sendvičovými deskami
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tvořenými kombinací minerální vaty a pěnového polystyrenu, které v sobě spojují výhody obou materiálů –
v tomto případě příznivou cenu a dobré tepelně izolační vlastnosti pěnového polystyrenu a požární odolnost
a zvukový útlum minerální vaty. Tyto desky lze používat
na požárně dělící pásy v kontaktních zateplovacích systémech dle požadavků ČSN 73 0810. Jsou ale pochopitelně o něco dražší než samotný polystyren.

neuvažujeme o tepelné izolaci a vybudování podkrovních prostor, v budoucnu se nám tento krok bude velmi
hodit. V případě, že na střechu budeme pokládat lehké
střešní krytiny, například kanadskou šindel, krov namísto latí celý pobijeme prkny, na která budeme lehkou
střešní krytinu aplikovat.

Provětrávané fasády a foukané izolace
Pro provětrávané fasády se používá především minerální či skleněná vata. Je to logická volba, protože potřebujeme materiál s co nejmenším difuzním odporem.
Vzhledem k tomu, že v provětrávané fasádě jsou vždy
větší tepelné mosty než u kontaktních izolací a také
proto, že nějakou tloušťku zabírá ta odvětrávaná mezera mezi izolací a krycími deskami, je vhodné používat materiály s malou tepelnou vodivostí, aby celková
tloušťka zateplení nebyla příliš velká.
Zateplovat můžeme mezi trámy stropu, na podlahu půdy
nebo v případě obytného podkroví mezi krokve (střešní trámy) a pod krokve nebo nad krokve. Nejčastěji se
používají izolace z minerálních či skleněných vláken. Jejich výhodou je naprostá nehořlavost a dobrý akustický
útlum, což je v této části obálky domu docela důležité.
Pro izolaci mezi trámy stropu se dnes s oblibou používají foukané izolace. Jejich hlavní výhodou je, že nemusíte rozebírat celou podlahu půdy, ale stačí v každém
trámovém poli vytvořit několik otvorů. Také je možné
zaplnit i obtížněji přístupná místa a nevadí hřebíky, které často do dutiny trčí. Nejčastěji se používají celulozová vlákna nebo speciálně pro zafukování upravená
minerální nebo skleněná vata. Výhodou foukaných izolací je hlavně rychlost aplikace a příznivá cena.Tam, kde
se půda nepoužívá, stačí prostě nafoukat další vrstvu
a udělat nad ní jen nějakou lávku ke komínovému výlezu. Pokud ale potřebujete pochozí podlahu, je možné
použít tuhé desky z minerální vaty a na ně umístit nějakou podlahu. Při zafoukávání izolace nemáme zpravidla možnost vytvořit na spodním okraji izolačního
souvrství parotěsnou zábranu, je proto třeba nechat na
horní straně odvětrání.

Stavba krovu
Krov je nosná konstrukce šikmé střechy. Přenáší po celou životnost střešní konstrukce vlastní zatížení, váhu
střešní krytiny a v zimě váhu napadaného sněhu. Zatížení se na krov přenáší svisle a tomu odpovídá způsob,
jakým je konstruován. Běžná je ale i konstrukce krovů o malých sklonech, kterými zastřešujeme přízemní
domy v případě, že nemáme vůbec žádný požadavek
na podkroví. Sklon takových střech činí 5o a více. Pak
je krov jednoduchou konstrukci z fošen, kterou ztužujeme z prvků typu vazníků se zatlačovacími styčníky
z plechů s trny. Na běžný krov se rovnoběžně s hřebenem střechy přibíjejí latě, na které pokládáme střešní
krytinu. Pod latě pokládáme difúzní fólii. I když hned
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Krovový systém
Samotný krov se skládá z vazných trámů, kolmých na
hřeben, a pozednic, které leží na obvodovém zdivu po
obou stranách rovnoběžně s hřebenem střechy. Rovnoběžně s pozednicemi a hřebenem jsou umístěné i vaznice, které jsou přibližně pod každou čtvrtou krokví
podepřené sloupky. Sloupky většinou stojí na vazných
trámech (nezatěžují tak stropní konstrukci nad posledním poschodím stavby). Kleštiny pak k sobě na úrovni
vaznic stahují krokve, navíc však i stahují na úrovni pozednic krokve k sloupkům a vzpěrám. Vzpěry přitom
podpírají sloupky a čepují se do vazného trámu. Do
sloupků ještě čepujeme takzvané pásky, které sloupky ve směru vaznic podpírají a ulehčují jim od rozpětí.
Jednotlivé prvky krovu tvoří soustavu trojúhelníků, která zajišťuje tuhost krovu. Všechny součásti krovu jsou
přitom navzájem pročepované. Konstrukce krovu musí
počítat i s vikýři, mansardami a střešními okny. Větrání
a světlo jsou i v podkrovních bytech vždy velmi důleži-
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té. Z architektonického hlediska jsou konstrukce krovů omezené možností izolace dílčích skladeb. Řešením
ale mohou být například takzvané falešné trámy, které
uchycujeme ke spodnímu líci konstrukce. Potom nám
izolační vrstva nebude překážeta v interiéru podkroví
dosáhneme efektu, jako by trámy doplňovaly sádrokartonové či palubkové podhledy. Obzvláště v kombinaci
se sádrokartonem a čistou bílou barvou povrchové malby, odrážející v problematicky prosvětlitelném podkroví světlo, pak falešné trámy vyniknou a dají podkroví
zvláštní ráz. Obvykle se veškeré dřevěné součásti krovu
připravují z tříděného smrkového řeziva.

Zateplení střechy snižuje náklady
Teplo tvoří více jak polovinu veškeré spotřeby energií
každé domácnosti. Proto se snažíme snižovat náklady
na vytápění, ale též úniky tepla z budov. A právě střechy mají na úniku tepla vedle obvodových stěn a výplní
stavebních otvorů (oken a dveří) nezanedbatelný podíl.
V zásadě máme tři možnosti zateplení střechy: směrem do interiéru, do exteriéru a nebo kombinaci obou
způsobů. U šikmých střech je to v praxi mezikrokevní
a podkrokevní izolace (směrem do interiéru podkroví,
přičemž podkrokevní izolace je jen doplňková, zlepšující účinnost izolace), nadkrokevní izolace (směrem do
exteriéru) a nebo kombinace obou. U plochých střech
jde o zateplení stropu zdola (nejčastěji vytvořením
stropního podhledu) a zateplení stropu shora (u šikmých střech tak vytvoříme takzvanou studenou střechu
– není izolována samotná střecha, ale podlaha půdy
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a v podkroví se nebydlí).

Dílna k domovu patří
Bydlení v domě samozřejmě s sebou nese i další pozitiva. Především máte dost prostoru pro své zájmy. Pokud
jste tak trochu kutil, určitě jste v plánech na dům nevynechali prostor pro pořádnou dílnu…
Nastěhovali jste se do nového domečku a jediné co vám
chybí ke štěstí je vybavit či zrekonstruovat garáž nebo
profi dílnu? Nelíbí se vám "obyčejný" nábytek do garáže a chcete parádně vypadající multifunkční stěnu
s různými možnostmi uložení nářadí a vybavení? Kvalitní kuličkové pojezdy, které zajistí snadný výsuv zásuvek
i při plném zatížení? Písty, které vyklopí a drží u závěsných skříněk? Vše přehledně uklizené na svém místě?
Právě pro vás jsou určené sestavy dílenského nábytku,
které nabízejí vše, co si můžete přát… Můžete si vybrat
z připravených sestav, nebo si celou sestavu můžete nakonfigurovat přesně podle svých požadavků a potřeb.
Zároveň si můžete vybrat doplňky, které šikovně doplní
prostor garáže a umožní její maximální využití. K tomu
je možné využít organizéry spojovacích součástek, policové regály, držák pneumatik, držák cyklistických kol
nebo rakve apod. Dokonalé jsou i různé závěsné systémy, které slouží k uchycení zahradního nářadí, nebo
třeba tenisových raket, či míčů…

Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com

PROFI NÁBYTEK DO GARÁŽE I DÍLNY
Potřebujete vybavit garáž nebo PROFI dílnu?
• Chcete parádně vypadající multifunkční stěnu s různými možnostmi uložení
nářadí a vybavení?
• Oceníte kvalitní kuličkové pojezdy, které zajistí snadný výsuv zásuvek i při
plném zatížení?
• Potřebujete nábytek na míru, abyste si mohli sestavit sestavu metrovou, či
dvacetimetrovou?
• Potřebujete mít vše přehledně uklizené na svém místě?
Právě pro vás je určen Dílenský nábytek PROFI BLUE s povrchovou úpravou v modré
práškové kladívkové barvě ve dvou odstínech (rámy sv. šedá, vnitřek modrá),
nebo Dílenský nábytek PROFI s povrchovou úpravou v šedivé práškové kladívkové
barvě ve dvou odstínech (rámy tm. šedá, vnitřek sv. šedou), který neurazí náročného klienta. Vše si můžete “osahat” na showroomu v Dýšině u Plzně, kde jsou
obě sestavy vystavené v řadě s dalším dílenským nábytkem a vybavením

Grilujeme a vaříme
v přírodě
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Nádherná letní odpoledne a podvečery lákají k pobytu venku, tak
proč si tam nepřenést i přípravu
jídla? A pak si můžeme dopřát
hostinu pod širým nebem.

inzerce

Bydlení | 79

Rádi hodujete na čerstvém vzduchu, ale už se vám zajídá včené přebíhání z kuchyně na terasu nebo dokonce
až ke stolu uprostřed zahrady? Pak zauvažujte, zda by
se vám nevyplatila venkovní kuchyně, kterou můžete
využívat od teplého předjaří až po vlahý podzim. Tento
trend se k nám dostal z Ameriky, kde gastronomické
outdoorové sestavy dotáhli k naprosto dokonalému
komfortu. Součástí sestav bývají standardně nejen grily,
ale i lednice, sporáky nebo myčky. Součástí takových kuchyní může být i malý dřez na opláchnutí nádobí, který
je napojený na venkovní rozvod vody. U nás se trend
letního vaření na zahradách teprve zabydluje. Kdo to
ale jednou zažil, dobře chápe, proč jsou letní kuchyně
tak oblíbené. Jaké jsou vlastně možnosti? Někdo si pořizuje kuchyni pohyblivou, jiný pevnou. Pohyblivé jsou
vlastně jakési větší sestavy grilů s přídavnými stolky,
které lze na jaře pomocí kol přesunout na dané místo
na zahradě a třeba je i uchytit ke kotvám v zemi. Jednoduchá prodlužovačka pak připojí kuchyň k síti. Ale asi
mnohem zajímavější je možnost pevné kuchyně, která
může být součástí vašeho venkovního posezení, altánu
nebo i terasy. Z kamene nebo cihel postavený základ je
samozřejmě zajímavým solitérem, který dokáže místo
i ozvláštnit. Vhodná je I kombinace zdiva například se
dřevem. Ze dřeva je nejvhodnější borovice a smrk, které je ovšem třeba nakonzervovat. Odolnějším dřevem
je teak nebo bambus. Pokud vás láká kámen, můžete se
rozhodnout mezi hrubým vápencovým štukem anebo
pískovcem s dobrými tepelně izolačními vlastnostmi.

Kam kuchyni umístit?
Venkovní kuchyně potřebuje prostor. Pro pohodlné
vaření a sezení počítejme zhruba s rozměry 4x3 metry.
U menších staveb, jejichž základová deska nepřesáhne 16 m², stačí na příslušném stavebním úřadu ohlášení
stavby. U větších staveb je již potřebné stavební povolení. Idelální je místo chráněné před zvědavými sousedy,
ale i před sluncem i deštěm. Možná pomohou slunečníky, ale přece jen je lepší pevná střecha, která ochrání
vás i jídlo. Střecha může být ze dřeva, klasických tašek
anebo lepenky či laminátu. Kuchyně musí vždy stát na
pevném základu, tedy nejlépe na vybetonované ploše,
která by měla být výš, než je okolní terén, aby se nezaplavovala při deštích. Také byste měli dbát na to, aby
podlaha byla protiskluzová. Kuchyně by měla být také
v centru dění — například u bazénu, terasy, odpočinkového trávníku, prostě tam, kde se přítomní mohou
účastnit vaření, grilování a hodování. Účelnou venkovní kuchyni lze postavit jako samostatný zahradní prvek, ale rovněž jako přístavek k domu.

Jak kuchyni vybavit
Do venkovní kuchyně se dá přivést voda i elektřina.
Vždy je výhodnější mít hned u ruky dřez s tekoucí vodou, také odpad a vhodné osvětlení. V každé venkovní letní kuchyni má své místo obvykle krb anebo gril.
Složitější typy grilů mají kromě horní plotny a grilovací
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mřížky navíc ještě grilovací jehlici obvykle s pohonem,
dále udírnu, troubu nebo pec atd. Ledničku může nahradit speciální přenosný chladicí box. Komfort zvýšíte
sklípkem na víno nebo pivo samozřejmě s pípou. Záleží
jen na vašich potřebách a možnostech. Venkovní kuchyň můžete vybavit klidně i staršími, avšak funkčními
spotřebiči. Pracovní deska by měla být kamenná nebo
s dlažbou. Méně vhodné je dřevo. Prostor pod deskou

se doporučuje vyzdít anebo nechat volný. Tradiční kuchyňské skříňky nejsou ideální. Pořiďte si dostatečně
velký stůl a židle, případně lavice. Vybírejte ale spíš
nábytek dřevěný nebo kovový, stylově i funkčně je nevhodný nábytek plastový. Evergreenem mezi venkovními kuchyněmi je styl francouzské Provence.

I grily se vyvíjely
Historie zahradního grilování je dost mladá; sahá do
poloviny minulého století. Tehdy jako gril sloužila miska, u níž se prakticky grilování nedalo regulovat. Bylo-li
uhlí moc, nebo foukal vítr, maso se lehce připálilo. Vznikaly tedy první kotlové grily s poklopem, které chránily
před nežádoucím větrem. Grilovalo se pouze na dřevěném uhlí. Později, v osmdesátých letech, se začaly vyrábět první plynové grily, jež se ukázaly jako velmi praktické. Dlouhou dobu byly v grilech používány i lávové
kameny. Dnes je na výběr tolik grilů, že si každý může
dopřát griolovačku podle svého gusta.
Naprostou novinkou v oblasti grilů jsou grily vyrobené
ze speciální vysoce jakostní oceli COR-TEN. Tento materiál původně složil pro stavbu lodí, protože odolá
vlhkému a slanému prostředí. Gril tedy můžete nechat
bez obav na dešti, v mrazu či ve sněhu a stejně bude
vypadat jako nový.
Další zajímavostí a novinkou je možnost vybrat si čtvercový gril. Kulatým tak trochu odzvonilo a čtverec je
hudbou budoucnosti. Čtvercový tvar plotny má oproti
klasickým kulatým grilům až o 25% větší plochu.
Samotná plotna může být navíc rozdělená na dvě

Oheň, kovář
a VULCANUS

BŮH OHNĚ A KOVÁŘSTVÍ, VULCANUS, BYL UCTÍVÁN JAKO KROTITEL OHŇŮ A OCHRÁNCE PŘED POŽÁRY.
MÚZOU MU BYLA JEHO ŽENA VENUŠE, KTEROU ŘÍMANÉ OSLAVOVALI JAKO BOHYNI KRÁSY. DÍKY NÍ VNESL
VULCANUS DO SVÝCH VÝROBKŮ KRÁSU, VÁŠEŇ I SMYSLNOST. A PRÁVĚ Z TĚCHTO ČASŮ POCHÁZÍ INSPI
RACE PRO GRIL, KTERÝ SE ZRODIL POD RUKAMA UMĚLECKÉHO KOVÁŘE ONDŘEJE KOVÁŘE.

O

ndřej spojil své vášně
dohromady – umělecké
kovářství a nadšení pro
gastronomii. Vytvořil gril,
který je odolný jako oheň v něm, vizuálně originální a maximálně praktický. Vzhledem k prioritám, které si
na začátku stanovil – tedy minimální nároky na údržbu, odolnost vůči
vnějším vlivům, jedinečný vzhled s
patinou a 100% šetrnost k přírodě
– vymyslel ocelovou plotnu se středovým ohništěm. Tyto přednosti
následně aplikoval na minimalistický a praktický podstavec v podobě stolku v různých podobách dle
osobní preference. Ocelová plotna
slouží pro přípravu masa, ryb, zeleniny, těsta, sýrů i vajec a lze ji použít také pro vaření v hrnci nebo na
pánvi. Středový rošt nabízí dva způsoby grilování, jak pro grilování na
přímém ohni, tak na žhavém uhlí.
Můžete na něj umístit pánev na
paellu nebo využít jeho dvoudílnou
konstrukci pro vložení kotlíku nebo
woku. Velkou inovací grilů Vulcanus, oproti jednoduchým kruhovým
konstrukcím, je zejména stabilní
čtvercová plotna, která je vyrobená
ze speciální, za studena válcované
oceli, která je navíc obvodově svařena s ohništěm do kompaktního
celku. Čtvercový půdorys plotny má
dále pozitivní vliv na velikost grilovací

plochy, která je přibližně o 25% větší
než kruhové grilovací plotny a v rozích disponuje zónami s nižší teplotou, které jsou vhodné pro přípravu zeleniny, sýrů, nebo odpočinek
steakového masa. Díky vynikající
tepelné stabilitě, zajištěné osmatřiceti kily akumulačních keramických
desek s přesným tvarováním uvnitř
topeniště, je ve výsledku spotřeba
paliva výrazně nižší než u běžných
grilů. Vulcanus grily obdržely také
certifikaci Evropské unie pro styk
s potravinami, takže stoprocentní
bezpečnost přípravy pokrmů je navíc úředně potvrzena.
Klíčovým materiálem, který pan
Kovář pro výrobu grilu zvolil, je speciální, vysoce jakostní ocel Cor-Ten
s patinou rubínové barvy, kterou firma Vulcanus dováží z kolébky lodního stavitelství – z Itálie. Samotné grily
Vulcanus vznikají v České republice
a pan Kovář při jejich výrobě kombinuje špičkové moderní technologie
a precizní ruční práci. Gril Vulcanus
multifunkčně poslouží jak na vlastní
zahradě, kde na něm můžete kulinářsky experimentovat, připravit
svým přátelům božský pokrm nebo
s dětmi opékat buřty. Svým unikátním designem elegantně zpestří
jakýkoli prostor.
Přesvědčte se sami. Gril Vulcanus,
český gril na celý život.

www.vulcanus-design.cz

tepelné zóny. Můžete tak zároveň grilovat i ohřívat například sýry nebo zeleninu. Aby se dal gril používat nejen celoročně, ale i k přípravě všech možných pokrmůod vajíček k snídani až po třeba guláš k obědu. Můžete
si vybrai I grily, kde je možnost vložit na plotnu středový rošt a u toho navíc volit dvě různé polohy – pro
grilování na přímém ohni, nebo na žhavém uhlí. Navíc
je opatřen I držákem pro litinový kotlík, či wok. Gril
už totiž dávno není jen grilem, ale místem pro úžasné
kuchařské experimenty, letní vaření plné půvabu a dokonalé atmosféry..
Na uhlí, elektriku nebo plyn?
Gril na dřevěné uhlí je klasika. Nnepotřebujete ani

plyn, ani elektřinu, postačí vám pytlík dřevěného uhlí.
Roztápění je z počátku o něco obtížnější než u plynu
či elektřiny, ale pocit z grilování je jedinečný. Elektrický gril je vhodný pro terasy, zahrady, balkony, ale i pro
uzavřené místnosti, jako je zimní zahrada. Nedělá nepořádek a nemusíte uklízet oharky a prach po uhlí. Má
snadno regulovatelnou teplotu a je lehce přenosný na
jiné místo. Plynový gril je použitelný na všech místech
(chata, kemp, zahrada). Nedělá nepořádek (jako gril
na dřevěné uhlí) a vidíte oheň (na rozdíl od elektrického grilu). Ušetří vám práci s přikládáním a udržováním
správné teploty. Měl by být vybaven systémem vaření,
aby nedošlo ke vzplanutí ohně. Obchody nabízejí různé
velikosti, od těch nejmenších, vhodných na zahradu, až
po velké profesionální. Způsob grilování je jednoduchý.
Hořáky jsou rovnoměrně rozloženy a regulace plynu je
snadná.
Není nad domácí uzené
Stále víc se mluví o kvalitě potravin prodávaných v obchodech. Na pranýři se často objevují i uzeniny. Přitom
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vyrobit si doma výbornou slaninu je jednodušší, než by
se mohlo zdát .Uzení masa, ale i sýrů a jiných pochutin
je dnes vnímáno především jako kulinářská záležitost,
v minulosti však šlo hlavně o účinný způsob prodloužení trvanlivosti potravin .Základ a princip každé udírny je
vlastně stejný, byť existuje mnoho typů udíren. Udírny
mají topeniště, udící komoru či komory, kouřovod (není
bezpodmínečně nutný) a komín či alespoň otvor pro
odvod kouře. Zahradní udírny mají jednoduchou konstrukci, jsou buďto zděné s komorou vyloženou tvrdým
dřevem (do komory se nesmí dostat oheň), ale také bez
dřeva, případně mohou být kovové, kdy komoru tvoří
například i jen starý sud. Udírny se liší i podle paliva.
Kromě tradičního dřeva mohou být též lihové, plynové,
elektrické, případně na dřevo, ale i kombinované například s krbem či grilem. Co do tvaru může být udírna
válcová (nejčastěji z kovu), skříňové (zděné či dřevěné,
ovšem skříň může být i ocelová) a komorová, případně
také vodní, kdy se k uzení využívá vodní pára (okrajově,
spíše jde o raritu).
Udírna na elektřinu
Vrcholem komfortu je digitální elektrická udírna. Spojuje v sobě moderní technologii a americkou tradici precizní přípravy masa v kouři. Obsluha je jednoduchá, a mistrem uzeného masa s ní tak může být opravdu každý.
Luxus pro fajnšmekry
Pokud toužíte mít komfortní letní kuchyni jako v Americe, můžete si kupit kompletní set v nerezu, který má
vše v jednom kuse a umožní přípravu všech specialit.
Nemusíte pak přemýšlet o sestavení jendotlivých komponentů. Budete mít velký prostor pro grilování, vaření, přípravu potravin, vestavěný nerez dřez s chromovanou baterií krytý dřevěným řeznickým prkénkem,
mohutné sendvičové nerezové víko grilu s robustním
madlem a vestavěným teploměrem, nerezové sendvičové dveře a prostorné kabinety umožňující uložení
nádobí a příslušenství, zabudovanou chladničku nebo
třeba i výrobník ledu. Tyto kompletní outdoorové kuchyně s různým vybavením samozřejmě nejsou levnou
záležitostí, ale můžete na nich okamžitě začít kulinařit
a jistě oceníte jejich profesionální úroveň.
Vychytané příslušenství
Do letní kuchyně vám jistě přijde vhod řada menších
pomocníků. Například dělená grilovací litinová mřížka tvořená z poloviny litinovým tálem, na níž snadno
připravíte šťavnaté steaky s texturou robustní mřížky,
nebo plochý chléb jako pita, nebo dokonce dezerty,
jako jsou kynuté a křupavé domácí lívance. Jistě oceníte grilovací jehlu - rožeň s elektrickým motorem 220V
pro grilování drůbeže, špízů, kebabu, větších kusů masa
apod. Pro přípravu hranolků se bude hodit drátěný grilovací koš, a pokud milujete asijskou kuchyni, pořiďte
si robustní litinovou pánev WOK. K mání jsou třeba
i pizza kámen s chromovaným rámem nebo otočný nůž
pro snadné krájení.
Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com
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ZAHRADNÍ
KUCHYNĚ
NA MÍRU
NOVÉ KATALOGY NA SEZÓNU 2019
Strany plné inspirace pro Vaší vysněnou zahradní kuchyni

POLITUS S.R.O.
S.R.O., showroom: Třeboňská 229, Ševětín 37363
www.politus.cz, politusoutdoor, politus_outdoor_solutions
info@politus.cz,
info
tel.: +420 775 542 666, +420 606 624 605
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Balkon plný vegetace
I z malého balkonu si můžete vykouzlit koutek pro relaxaci na čerstvém vzduchu
mezi zelení a květinami. Stačí si jen promyslet, co a kam umístit, aby se multifunkčně vyřešilo, jak z prostoru vytěžit co nejvíce.
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Základem „prodloužení obýváku do exteriéru“ je stůl
a alespoň jedna židle. Stolečky pro miniaturní balkony
se vyrábějí v menších rozměrech nebo dokonce i v půlkruhovém provedení, které snadno přisunete ke zdi
a ušetříte prostor. Nebo si pořiďte stolek zavěšený na
zábradlí, který po sklopení do svislé polohy také nepřekáží. Chytrým řešením pro malé prostory je také stůl
tvořený tácem na rozkládací podnoži. Tác s kávou či
drobným pohoštěním si donesete z kuchyně. A co se
týká sezení, mohou vám pro nedostatek volného místa
dobře posloužit skládací židle, které můžete odstavit,
když je právě nepotřebujete. Třeba při zalévání vaší
minizahrádky.

Zajištění soukromí
Na balkoně chceme mít vždycky soukromí, proto to
chce zástěnu. Na výběr máte z několika možností. Rákosové rohože osloví všechny milovníky přírodních materiálů, nicméně jsou velmi náchylné k poškození: ve
větru se snadno polámou a vlivem deště a slunce zešednou, proto je třeba počítat s jejich častější výměnou za
nové. Bambusové zástěny jsou oproti rákosovým výrazně odolnější (především zástěny, které jsou z neštípaného bambusu). Jednotlivé lakované bambusové tyče
jsou k sobě spojeny poplastovaným drátem, odolným
vůči korozi. Textilní zástěny se vyrábějí z polyesteru,
některé zástěny jsou vylepšeny o ochranu vláken teflonem, čímž se látka méně špiní a odpuzuje vodu. Výhodou je množství různých barev a vzorů na výběr. Zástěny z umělých hmot mohou nabídnout velké množství
barevných odstínů i atraktivních vzorů, napodobujících
květiny, cihly nebo kámen. Výborně chrání před deštěm
a mají dlouhou životnost. Velmi oblíbený je v poslední
době umělý bambus – rohož z tyček z PVC, která napodobuje vzhled bambusových rohoží. Tato umělá varianta nabízí množství barevných provedení i odolnost
a dlouhou životnost. Soukromí vám zajistí samozřejmě
i živý plot třeba z břečťanu, ale kdo má čekat, než vyšplhá kolem balkonových sloupků nebo obroste skleněné
zábradlí?

Výběr nádob
Než bezhlavě kupovat květináče a truhlíky a pak je dát,
kam se vejdou, je lepší si udělat plánek. Nakreslete si
svůj venkovní prostor a zapřemýšlejte, jak co neefektivněji zkrášlit i využít každý decimetr. Je dobré si předem
určit, zda chcete jednotný styl nebo si balkon zařídit
eklekticky, tedy od každého stylu něco. Tomuto rozhodnutí podřiďte výběr nádob na vegetaci. Květinami
osazujeme různé ozdobné nádoby, ať už závěsné či nikoliv, nejčastěji jsou to však truhlíky. Nádoba by měla
mít odtokové otvory, aby se voda v nádobě zbytečně
neshromažďovala. Rovněž důležitá je miska nebo podložka pod nádobu, aby voda nekapala kolemjdoucím
na hlavu, případně aby neponičila fasádu. Estetické
jsou nádoby z kamene, z hlediska jejich hmotnosti se
však hodí spíše ke vchodům domům. Keramické ná-
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doby, které mohou být velice dekorativní, jsou křehké
a s prvními mrazíky mohou popraskat. Velmi in jsou
retro hliněné květináče, čím mají větší umělou patinu,
tím lépe. Nejvíce se ovšem osvědčují truhlíky z plastu.
Jsou praktické, lehké a levné. Jsou k mání ve všech možných tvarech, dokonce i se speciálními držáky, kterými
je posadíte na zábradlí. V současné době jsou k dostání
v mnoha barvách, takže je možno je sladit s barvou fasády nebo barvou květeny. Někteří z nás ale milují přírodní materiály, především dřevo. Dřevěné truhlíky jsou
sice nádherné, ale jejich životnost se snižuje přímým
kontaktem s mokrou zeminou. Proto se doporučuje
rostliny do dřevěných truhlíků nevsazovat přímo, ale
použít je jen jako dekorativní obal pro plastový truhlík
či květináč opatřený miskou. Stejný postup je samozřejmostí u dřevěných bedýnek (velmi efektní jsou bedničky od vína) nebo u proutěných košů, u nichž i přesto že
slouží jen jako dekorační obal, musíte počítat s kratší
životností. Na malé balkony se hodí nejrůznější květinové schůdky. Vejde se na ně mnoho rostlin a přitom
zaberou jen minimum místa. Nedostatek místa mohou
skvělým způsobem vyřešit květiny v závěsu.

Kouzlo samozavlažování
Nejméně starostí budete mít s chytrými nádobami,
jejichž efekt spočívá v triku, že rostlina nepije vodu
sama, ale saje ji zemina a rostlina si z ní bere požadované množství společně se živinami. Voda se vlévá do
spodní nádoby se savými knoty, které jsou spojené se
zeminou. Na trhu je nepřeberné množství samozavlažovacích květináčů, od kulatých závěsných, přes klasické truhliky, až po soustavu kaskádovitých nádob, které
zabírají málo místa, protože jsou pomocí propojovací
součásti sestaveny vertikálně. Jde o velmi smysluplné řešení, díly do sebe přesně zapadají a působí kompaktním
dojmem. Jsou dostupné v široké škále barevných variací a nabízejí kombinaci variant tón v tónu jako růžová
s vínovou nebo slonová kost světlá a tmavá. K mání jsou
také vícebarevné varianty od terakoty, přes čokoládu
a cappucino až po barvu bílou či svěží zelenou jakožto nejcharakterističtější barvu jara. Pokud nemilujete
plast, novinkou na trhu jsou samozavlažovací nerezové
obaly se sázecími vložkami. Jde však o designové nádoby za vysoké ceny.

Pro šikovné ruce
Truhlík fungující na principu samozavlažování si můžete vyrobit i sami. Postačí vám k tomu dva obyčejné truhlíky, velký a malý. Velký bude sloužit jako podmiska,
do menšího vyvrtejte nebo vypalte několik otvorů. Do
těch provlékněte knoty a samozavlažovací truhlík je na
světě. Originální knoty se dají koupit na dobírku na internetu, ale dají se údajně nahradit například silnými
popruhy k batohu. A ty koupíte v každém provaznictví.

Rychlé letničkové řešení
Máme-li nádoby, můžeme se vrhnout na jejich osázení.
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Nedílnou součástí výzdoby balkónů jsou letničky, které nás svou záplavou květů těší od května až do října.
Mezi nejoblíbenější květiny do truhlíků patří muškáty,
fuchsie, afrikány, lobelky, petúnie, surfínie, milionbels,
bakopy, macešky atd. Truhlíkových letniček je velké
množství a vyjmenovat všechny by šlo jen velmi těžko.
Pokud nechcete trávit čas v zahradnictví a vybírat konkrétní květiny a pak je k sobě sesazovat, doporučujeme
se spolehnout na semínkové směsi, které už jsou namíchané tak, že se jednotlivé druhy skvěle snášejí, doplňují se vzrůstem a ladí k sobě barvami. Stačí je jen zasadit
do truhlíku a čekat na tu nádheru.

Jen mladé sazenice pelargonií
Asi první letnička, který vás napadne, je pelargonie.
V poslední době jsou velmi oblíbené kromě tradičních
páskatých i pelargonie převislé. Do jednoho truhlíku
stačí tři až čtyři rostliny. Nespoléhejte na to, že loňské
sazenice pokvetou stejně bohatě. Mladé sazenice jsou
vitálnější, proto nelitujte peněz a kupte si nové. Dávejte pozor, aby nebyly napadeny chorobou, kterou poznáte na spodku listů. Jestliže objevíte hnědé skvrny,
které způsobuje nedostatek světla, nerovnoměrná zálivka a vysoká vlhkost, obraťte se raději jinam. Takové
pelargónie špatně kvetou. Jinak pelargónie pilně přihnojujte a truhlík umístěte na slunnou stranu a hlavně
tam, kam déšť nemůže, aby nepršelo na listy.

Surfinie, nebo tyroly?
Pokud je vaším snem balkon ověšený dlouhými kvetoucímí kaskádami, zvolte surfinie, které při dobré péči
tvoří až dva metry dlouhé převisy plné květů bílé, růžové, modré nebo purpurové barvy. Vyžadují slunné
stanoviště, snáší však i polostín. Kdo je zklamán, že právě na jeho balkóně surfinie „nejdou“, může si truhlíky
osázet tyrolskými karafiáty. Vonné, něžně růžové až
masově červené květy mají často nasazena poupata již
na sazenicích a kvetou až do zámrazu. Dobře snáší plné
slunce, ale severní strana jim nesvědčí. Opravdu bohatý
souvislý porost získáte, koupíte-li si Bidens ferulifolium,
který zlatožlutými hvězdičkami drobných kvítků brzy
zcela zaplní truhlík. Kvete od jara do podzimu a rozrůstá se všemi směry.

Kterou z nich?
Snad nejlevnějšími letničkami jsou macešky, které za
málo korun udělají velkou parádu. Macešky se těší veliké oblibě pro svou barevnou rozmanitost a jsou vhodné pro skupinové výsadby. Moc jim to sluší v kombinaci
s jinými rostlinami. Toužíte po hustém koberci květů?
Pak si pořiďte petúnie, které vytvoří záplavu fialových,
růžových, purpurových a bílých květů. Jde o nenáročné
květiny, které milují sluneční paprsky a pro svou krásu
potřebují jen odstraňování odkvetlých květenství uštípnutím stonku. Fuchsie jsou oblíbené pro své netradiční
květy s tvarovanými kalichy. Většina fuchsií nesnáší přímé slunce, takže jim prospívá východní strana. Lobelka
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roste keříkovitě a na svých převislých stoncích nese záplavu drobných květů bílé, modré a tmavě červené barvy. Kvete od června do konce podzimu. Milionbels nese
obrovskou záplavu drobných zvonkovitých květů růžové, modré, fialové a bílé barvy. Rostlina není náročná
na zálivku, vyžaduje však slunné stanoviště. Dalším letničkovým fešákem je aksamitník neboli afrikán se svými
žlutými nebo oranžovými paličkami květů. Vysévá se na
přelomu března a dubna do skleníku nebo do misky na
okenní parapet. Semena brzy vyklíčí. Působí nejlépe vysazený ve větších skupinách. Ale pozor, poměrně ostře
zemitě voní, což nemusí být na malém balkonu příjemné. Bacopa se zase nejlépe hodí do závěsných nádob,
kde svými drobnými bílými květy působí velice dekorativně po dlouhou dobu. Daří se jí spíše v polostínu
než na přímém slunci. Verbena nese na svých plazivých
stoncích šedozelené listy a červené, růžové nebo bílé

inzerce

květy po celé léto. Rostlina je náročná na zálivku, na
příliš slunném stanovišti musíme denně zalévat. Můžeme ji pěstovat i v polostínu. Pozor však na přestínění,
rostlina by pak málo kvetla.

Kreativní experimentování
Záleží na vašem vkusu, zda budete do truhlíku nebo
ozdobných nádob vysazovat vybrané druhy samostatně
nebo rostliny různě nakombinujete. Jako inspirace se
hodí například těšné sousedství muškátů a balkongoldu nebo bakopy a afrikánů. Půvabné jsou mozaiky balkónových kopretin, vějířovek, plaménků (floxy), kterým
to pospolu hodně sluší. Velký úspěch můžete slavit i se
zdánlivě zcela „netruhlíkovou“ letničkou, jakou je slunečnice, pokud jako základ vyberete nízké, dekorativní
a větvené odrůdy květin. Kombinovat je samozřejmě
můžete i s klasickými petúniemi či pelargóniemi. Výho-

dou tvořivých, pestrých letničkových truhlíků je ohromná šíře výběru a možných kombinací barev, tvarů i velikostí. Pokud se chcete kreativně angažovat, nakupte
v zahradnictví či na trhu relativně levné sazeničky a můžete tvořit. Anebo – jak jsme už zmínili – nakupte si
předem namíchané semínkové směsi.

Jaký substrát a hnojení?
Nad touto otázkou nemusíte přemýšlet, k mání jsou
speciální přípravky pro balkonovky. Zemina pro balkónové květiny je připravena pro pěstování muškátů,
petúnií, begónií, fuchsií, aksamitníků, verben a dalších
balkónových květin s podobnými požadavky. Zemina je
vyrobena z kvalitní tříděné rašeliny s přídavkem minerálních hnojiv a vápenaté složky. Přihnojovat byste měli
začít 2 - 3 týdny po výsadbě. Můžete i dříve, záleží na velikosti rostlin a jejich kořenovém balu. Čím jsou rostliny
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větší, tím dříve můžete s přihnojováním začít. Muškáty
začnou díky hnojivu rychle narůstat. Do května si takto
předpěstované květiny v truhlíku vytvoří ideální základ
pro bohatý převis a kvetení. Přihnojujte speciální směsí
na balkonovky pravidelně do každé zálivky. Pokud se
chcete starat jen o krásu svých květin, doporučujeme
gelový přípravek, který spolu s mykorhizními sporami
zapravíte do půdy. Při dešti nebo zálivce se gel nasákne
vodou, kterou poskytne rostlinám v době sucha. Spolu
s mykorhizním práškem je perfektním pomocníkem pro
ulehčení práce s balkonovými letničkami. Na trhu jsou
i další pomocníci: moderní, přírodní a velmi efektivní
přísady do půdy. Mají schopnost zadržovat vodu a hnojiva a postupně je předávat rostlinám přímo ke kořenům. Provzdušňují půdu, umožňují prostupnost závlahy a kyslíku a navíc obsahují pro rostlinu tolik potřebné
prvky jako je hořčík, mangan, vápník, křemík a měď.

Nejen letničkami „živ“ je balkon
Také trvalky dovedou nádherně ozdobit balkon. Parádu nadělají například bohatě kvetoucí stračky nebo vysoké šuškardy. Vysoké typy rostlin můžete podsazovat
převislými. Působivé i odolné jsou také okrasné trávy,
které lze doplňovat nápadně kvetoucími rostlinami.
Hodí se všechny nižší druhy, které můžete kombinovat
podle tvaru a barev, jež jsou u různých druhů a kultivarů velmi rozmanité a ozdobné - stříbřité ostřice, červené
kostřavy. Pestrou jarní paletu poskytnou prvosenky a cibuloviny, které kvetou od března do května. Nádherné
jsou okrasné sedmikrásky, jejichž plnokvěté, růžové či
červené úbory rozkvétají od března do června. Celou
barevnou škálu od žluté, přes červenou až po temně
fialovou mají také variety chejru vonného, který kvete od dubna do června. Od jara až do podzimu kvetou
rozmanité odrůdy violky ostruhaté, jejichž velkokvěté
fialové kultivary vypadají velmi pěkně i samostatně. Jedinečné jsou v truhlících zakrslé či větší půdopokryvné
růže. Mezi pohledné a navíc velmi houževnaté rostliny
vhodné do nádob patří na sklonku léta růžově kvetoucí
rozchodníky, kterým budou svědčit i horká a výslunná
místa u jižních zdí, přičemž dobře snášejí občasné sucho. Podobně nenáročné jsou i netřesky.

Kbelíkové rostliny
Nádhernou dekorací balkonů, která nezabere mnoho
místa, jsou mobilní nádobové rostliny, trefně pojmenované také jako kbelíkové. Nicméně při jejich pořizování mějte na paměti, že v chladných ročních obdobích
potřebují přemístit na zimní stanoviště. Pokud tedy
vlastníte malý byt nebo nepodsklepený domek bez
verandy či zimní zahrady, vyberte si raději jiné rostliny. Období přezimování totiž trvá zhruba od poloviny
října do poloviny května, tedy sedm měsíců. Po celou
tuto dobu musejí mít rostliny výrazně nižší teplotu než
obvyklých 20 °C a světlo, jinak jejich jarní regenerace
trvá velice dlouho a do kondice a nasazení květů se
dostanou až o prázdninách. Které kbelíkovky jsou ne-
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oblíbenější? Ozdobou balkonu se může stát pařížská
kopretina, drobnokvětá příbuzná chryzantémy, pěstovaná na kmínku. V obchodě ji zakoupíte jako vzrostlou
rostlinu, kterou je nutné udržet i do dalších sezon. Bohužel je dost choulostivá, napadají ji škůdci a potřebuje hodně péče i výživy. Odolnější je rozhodně oleandr,
který může dokonce přezimovat i venku, pokud tedy
neuhodí velké mrazy. Má vyšší potřebu živin, a aby bohatě kvetl, je třeba ho pravidelně přihnojovat, zvláště
v případě, kdy je květináč či kbelík už hodně prorostlý kořeny. Komu by se nelíbily andělské trumpety! Ale
durman (nebo také brugmansie či andělská trumpeta)
je mimořádně náročná rostlina na prostor, výživu i zálivku. Pokud si ho pro jeho jedinečnou krásu pořídíte na
malý balkon, nic moc dalšího se vám už vedle něj nevejde. Dalším kbelíkovým skvostem je mandevilla (setkáte
se také s názvem dipladenie), což je poměrně robustní
pnoucí rostlina s pevnými voskovými listy, kterou zdobí velké trubkovité vonné květy nejčastěji růžové či
nachové barvy. Najdete ale i exempláře, které kvetou
žlutě či bíle. Olověnec je zase stálezelený keř (Plumbago auriculata), označovaný také jako hořcový stromek,
původem z Jižní Afriky. Při štědré zálivce a hnojení bohatě rozkvete modrými květy a pokvete prakticky až do
října. Nejčastěji se tvaruje jako stromek, lze se setkat
ale i s keřem s dlouhými výhony. Unikátní štětkovec pochází z Austrálie a jinde na světě ho nenajdete. Patří do
jedné čeledi s myrtou, z čehož je možné odvodit i jeho
nároky na pěstování. Největší ozdobou štětkovce (Callistemon citrinus) jsou červené květy s dlouhými tyčinkami trčícími na všechny strany. Zkrátka nádobových
„sólokaprů“, které vám budou sousedi obdivně okukovat, je opravdu k mání hodně.

Balkónové stromečky
Ve kbelíku se daří i ovocným stromkům a ty v balkonovém vydání si můžete pořídit v každém zahradnickém
centru. Jsou tak malé, aby se na balkon vešly, zároveň
ale dostatečně velké a silné na to, aby mohly plodit
chutné ovoce. V balkonové verzi si můžeme koupit
běžně jabloně, hrušně, meruňky či broskvoně, také ale
třešně či nektarinky. Mezi balkonovými rostlinami nalezneme také spoustu druhů, které bychom asi nečekali. Fíky, moruše, muchovníky nebo třeba různé druhy kiwi, i to můžeme pěstovat na malém balkoně. Tím
jsme se dostali k rostlinám, které nám přinášejí nejen
okrasu, ale i užitek.

Bylinkářství na dosah ruky
Pěstování bylinek na balkoně je snadné, a příliš se neliší od jejich pěstování na záhoně. Vesměs se totiž jedná o na pěstování nenáročné rostliny, a tak je zvládne
pěstovat i zahradník - laik. Většinou se jedná o druhy
rostlinek, které se vám za jakoukoli pravidelnou péči ve
formě pravidelné zálivky a přihnojování odvděčí silným
a zdravým růstem přímo za oknem na balkoně. Pro aroma a zdraví bylinek je klíčová možnost regulace vlhkos-

• Závěsné truhlíky
• Velkoobjemové
pyramidy
• Sázecí nádoby
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ti substrátu v nádobě. Nádoby by proto vždy měly mít
odtokový otvor a na dně dostatečnou vrstvu drenáže
(např. z nadrcených cihel, štěrku atd.), aby přebytečná
voda mohla odtékat. Semena většiny bylinek jsou běžně k dostání např. kmín, kopr, majoránka, koriandr, libeček, yzop, tymián, saturejka či šalvěj.

te, výrazně zvyšuje úrodu, prodlužuje plodnost rostlin
a oddaluje napadení plísňovými chorobami. Síť můžete
používat několik let, aniž by se rozplétala. Podpěrná síť

Keříčkové ovoce a zelenina z truhlíku
Na balkoně se dá pěstovat samozřejmě i záhonové ovoce a zelenina. Pokud zajistíme vhodné podmínky, ovoce
bude chutné a úroda na balkonové podmínky zajímavá. Nejjednodušší je asi pěstování drobných ovocných
druhů. Mezi ně patří jahody, borůvky, brusinky, ale
i třeba angrešt. Ke koupi jsou speciální odrůdy, třeba
pnoucí jahodovníky, které jsou široce použitelné. Mnoho z nich se dá vysadit i do truhlíku. Ze zeleniny jsou
pro pěstování na balkoně nejvhodnějším keříčková rajčata nebo cherry. Mají rády světlá místa chráněná před
větrem. Truhlík by měl mít výšku minimálně pětadvacet
centimetrů. Rostliny vyžadují jen tolik vody, aby půda
byla vlhká, jinak by kořeny uhnily. Jako kvalitní hnojivo, kromě běžně zakoupeného v obchodech, můžeme použít i kvašený slepičí trus zředěný v poměru 1:10.
Požadavky na pěstování jsou podobné jako u rajčat. Je
vhodné světlé stanoviště, závětří a pravidelná zálivka.
Na balkoně se daří pěstování chilli papriček. V truhlících vyrostou až do výšky třiceti centimetrů a ještě dekorativně zdobí. Pro vás, kteří dáváte užitkovému balkonu přednost před květinovou okrasou, máme i tip:
Víte, že jsou na trhu i balkonové skleníky? Jsou vyrobené z lehkých trubek a odolné fólie a mají velikost jen 69
x 49 a výšku také 157 centimetrů. Tam se bude zelenině
i ovoci dařit ještě lépe.

Vertico systém
Ptáte se, jak se ale mají všechny ty květiny, bylinky,
stromky a ovoce vejít na malý balkon? Odpověď zní:
zkuste vertikální zahradnictví, které se spoléhá na skutečnost, že rostliny porostou všude, kde mají světlo,
živiny a podporu. Tedy i v patrech nad sebou, a třeba
na zdech balkonu. Pro vertikální využití malého venkovního prostoru vám dobře poslouží dřevěné ozdobné mřížky, jakési paravany, které koupíte v každém
zahradnickém marketu. Mřížky můžete díky různým
tvarům kombinovat a sestavit si tak originální komplet
nejen pro zavěšení květináčů, ale i jako oporu pro pnoucí se rostliny. Dalším řešením se může stát zakoupený
závěsný systém spojovatelných modulů nebo sestavení
systému svépomocí. A při správné péči pak můžete na
pár metrech čtverečních sklízet jahody, angrešt, rybíz,
okurky, fazole, a třeba i ředkvičky a hlávkový salát.

Okurky na síti
Třeba i okurky se dají pěstovat ve vertico systému. Jeho
podstatou je vybudování dobré opěrné konstrukce pro
rostliny a natažení sítí, po kterých se budou okurky
pnout. Podpůrná síť na okurky, kterou běžně koupí-
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je vhodná i pro upevnění všech dalších popínavých rostlin, díky ní si můžete na balkoně pěstovat třeba hrášek
nebo fazole.

Na svůj ráj si posviťte
Ať už si vyzdobíte a využijete balkon jakkoliv, jistě si ho
budete chtít užívat i večer. Nádhernou večerní atmosféru uprostřed květin zajistí bezesporu osvětlení, které
dá díky stínům vašemu balkonu nový look. Možná si
vystačíte se svíčkami, možná dáte přednost kvalitnímu
venkovnímu osvětlení. Skvěle vypadají například závěsná světýlka, ale poslouží i obyčejná lampa, pokud zajistíte, že do ní nenaprší. A pokud máte přece jen více
prostoru, můžete se porozhlédnout po dekorativním
venkovním osvětlení. Nechce se vám do rekonstrukce
elektrického vedení? Pak doporučujeme skvělou alternativu: LED pásky. Jsou nejen moderní, ale splní účel
dekorativní i funkční. Jejich instalaci zvládnete sami,
protože jsou vybaveny samolepící páskou a jejich délku
snadno vyřešíte napojováním a stříháním jednotlivých
částí. LED pásky jsou pro použití v exteriéru zalité v silikonu, což je pro venkovní použití ideální. Navíc nejsou
finančně náročné a můžete si je vybrat v mnoha barvách a provedení.
Foto: Shutterstock.com
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Zahrada v létě
Sezona je sice v plném proudu, ale na zahradě je pořád co dělat, abychom si ji
užili co nejdéle do příchodu podzimu.

inzerce
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Na zahradě trávíme při pěkném počasí celé dny i večery.
Vaříme, grilujeme, hodujeme, věnujeme se knížce, odpočinku, hrám, přátelům. Ale také pracujeme, protože zahrada si žádá I péči. Máme-li v zahradě užitkovou
část, už na začátku léta sklízíme první dary přírody - rané
brambory, rebarbory, ředkvičky, špenát, rané zelí, hrách,
letní ředkev, cibuli, jahody, třešně a dokonce už i maliny
nebo rybíz. A vyséváme letní odrůdy hlávkového salátu,
čínské zelí, fazole, kedlubny a v druhé poloviněk června také brokolici, karotku, červenou řepu, ředkev, kadeřávek nebo keříčkové fazole. V teplejších oblastech se
bude dařit i předpěstovanému lilku a vodnímu melounu.
Sklízet se dají už I bylnky - máta, meduňka, yzop, saturejka, dobromysl, bazalka, libeček, ale jimi to rozhodně
nekončí. Nepromeškejte toto období a připravte si zásobu na zimu. Ať už formou sušení nebo výrobou bylinkového másla či tinktur. Okrasná zahrada se dá ještě
začátkem léta dotvořit vysazením dekorativních dřevin,
trvalek a rychle rostoucích letniček.

Nezapomeňte na zalévaní
Stále větší výkyvy počasí a s tím související sucha zvyšují nároky na množství vody pro zavlažování zahrady.
Máte samozřejmě několik možností – můžete použít
vodu z vodovodního řádu, vodu ze studně či dešťovou
vodu. Vždy by ovšem mělo platit, že pokud dokončujete výstavbu domu a plánujete si pořídit závlahový sys-
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tém, obrátíte se na profesionální firmy ohledně stavební připravenosti na závlahu. Tito odborníci mají bohaté
zkušenosti s projekcí a dokáží vám předat informace,
které vám mohou následně ušetřit čas a peníze.
Může se jednat například o vytvoření prostupů pro kabely a potrubí do domu, odbočky z vodoměrné šachty
do zahrady apod. Teď se tedy podívejme postupně na
všechny možnosti, které se u zalévání nabízejí.
Začneme tedy dešťovou vodou. Řada výzkumů potvrdila, že kvalita srážkových vod je naprosto dostačující pro
celou škálu využití dešťovky na zahradě i v domácnosti.
Pro zavlažování zahrady je dokonce dešťová voda vhodnější než voda z kohoutku. Dešťovka totiž neobsahuje
chlór, je chudá na soli a minerály (opak tzv. tvrdé vody),
a tak nedochází k zasolování půdy.

Nadzemní nebo podzemní nádrž?
Dešťovou vodu lze využívat nejen k zavlažování zahrady, ale například i na splachování nebo praní prádla.
Pro tyto účely je vhodnější podzemní nádrž, která je
připojena na samostatný rozvod vody v domě. Instalace
podzemních nádrží ovšem vyžaduje náročnější stavební úpravy na pozemku i v samotném domě. Tyto nádrže pak mohou být napojeny i na systémy automatického zavlažování. Dobrou zprávou je, že Ministerstvo
životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem

Domovní čistírny, septiky, jímky, šachty, nádrže, lapoly.
Český výrobce, již 27 let na trhu. Výroba, projekce, servis, poradenství
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Nitranská 418, 460 01, Liberec 1
Tel: 482 712 925, 724 100 064, www.ekona.cz
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životního prostředí spustilo dotační program, který se
zaměřuje na hospodaření s vodou v domácnostech.
Tento program dostal název Dešťovka a je mladší sestrou zdařilého titulu Nová zelená úsporám, která dotuje
nízkoenergetická opatření rodinných domů. Dešťovka
má motivovat majitele domů, aby šetřili pitnou vodou,
a to například tím, že si na zahradu pořídí podzemní
plastovou nádrž na sběr dešťové vody. Program jim na
to přispěje až do výše 50% vynaložených nákladů. Samozřejmě se tím nenahradí voda na pití, přípravu jídel,
na mytí nádobí a koupání. Ale používání pitné vody na
některé další činnosti je vyloženým luxusem. Platí to
hlavně o splachování toalet, úklidu domácnosti nebo
zalévání zahrady.
Pojďme se podívat, jak jednoduše získat dotaci na zalévání zahrady dešťovou vodou. Začít musíte tím, že
změříte velikost odvodněné plochy střechy, plochu pozemku určeného k zavlažování a zjistěte si průměrné
srážkové úhrny v místě. Podle toho vypočtete potřebnou velikost nádrže. Následně vyberete vhodné místo pro instalaci nádrže. Lze uvažovat o umístění buď
v objektu – sklep, nebo mimo objekt – nadzemní nebo
podzemní instalace. S ohledem na velikost nádrže min.
2 m3 a na odolnost vůči zamrzání vody je nejvhodnější
instalace do terénu. Vezměte přitom v úvahu jednak
vzdálenost od okapového svodu, dále podmínky pro
stavební osazení (vzdálenost od základů budovy a od
pojížděné cesty, horninové složení, výskyt spodní vody).
Dále musíte promyslet způsob odvádění přebytečné
vody – zasakování nebo odvedení do dešťové kanaliza-
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ce. A poté již vyberete vhodnou nádrž. Na trhu je široká
nabídka nádrží plastových, laminátových i betonových,
je však nutné posuzovat nejen podle ceny, ale především podle vhodnosti pro daný způsob osazení do terénu a také podle kvality a odborného renomé výrobce.
Samozřejmostí by mělo být, že instalaci svěříte odborné
firmě – už iproto, že potřebujete veškeré účtenky a faktury k doložení žádosti. Součástí musí být i odborný posudek, ve kterém popíšete přínos instalace. Ten je však
v těchto horkých dnech více než zřejmý…
Samozřejmě můžete použít pro zalévání zahrady i nadzemní nádrž na dešťovou vodu. Vodu pak rozvedete po
zahradě buď samospádem, pomoc čerpadla, případně
vybavte nádobu podstavcem, který usnadní napouštění
konví přímo ze sudu.
Druhou možností, jak zalévat je využít vodu ze studny, pokud máte studnu na svém pozemku. Pro rozvod
vody, ať již z nádrže nebo studny, potřebujete vždy domácí vodárnu. Pojďme se podívat, jak ji vybrat…

Jak vybrat domácí vodárnu, či správné
čerpadlo
Na zalévání zahrady je ideální čerpadlo s hydrokontrolou. Jednoduše jej napojíte na všechny zavlažovací
systémy: postřik hadicí, kapénková závlaha, sprinklery
nebo průsakové hadice. Díky konstantnímu tlaku, který je udržován častým spínám, je však spotřeba energie
o něco vyšší. Čerpadlo s hydrokontrolou vzniklo spojením dvou přístrojů – čerpadla a tlakového průtokového
spínače. Ten zajišťuje, že po skončení čerpání vody se

SÉRIE NÁŘADÍ
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čerpadlo samo vypne. A jak ji vybrat?
Dopravní výška - tu u domácí vodárny vypočítáme jednoduše. Dopravní výška je součet výšky sací a výtlačné.
Sací výška – udává, z jaké hloubky a vzdálenosti vodárna vodu nasává. Tedy například od hladiny studny až
po vstup do domácí vodárny. U svislé části potrubí počítáme 1 metr délky jako 1 metr sací výšky. 10 metrů vodorovné délky potrubí počítáme jako 1 metr sací výšky.
Pro vodárny je klíčové, že sací výška nemůže kvůli fyzikálním zákonům být větší než 8-9 metrů. Do vyšší výšky
přístroj prostě vodu nenasaje. Pokud je tedy hladina níž
nebo vodárna dál, je nutné použít čerpadlo ponorné,
které vodu naopak vytlačuje nahoru.
Výtlačná výška - udává, do jaké vzdálenosti a výšky vodárna vodu vytlačuje. Tedy od domácí vodárny po vodovodní kohoutek. A také zde platí, že svislou část potrubí počítáme 1 metr délky jako 1 metr výtlačné výšky.
10 metrů vodorovné délky potrubí počítáme jako
1 metr výtlačné výšky.
Pozor, nezapomeňte na tlakovou rezervu - i ten nejvzdálenější a nejvýše položený kohoutek potřebuje dostatečný tlak. Při výpočtu výtlačné výšky tak přidáváme
v průměru 20 metrů výtlačné délky, což odpovídá rezervnímu tlaku 2 bary. Na trhu jsou i inteligentní čerpadla , která jsou vybavena vestavěným snímačem, který
nepřetžitě měří hodnotu tlaku vody. Pokud hodnota
klesne pod pořadovanou úroveň, vodárna okmažitě
zvýší výkon a kompenzuje tím tlakové ztráty.
Pro zalévání vody potřebujete kvalitní ponorné čerpadlo.
Pitnou vodu zpravidla čerpáme z podzemních zdrojů
(studna nebo vrt) prostřednictvím povrchových odstředivých čerpadel nebo ponorných čerpadel.
Čistá užitková voda (dešťová voda, voda z řeky, rybníka,
drenáží nebo nádrží) většinou nevyžaduje speciální čerpadlo, ale musíme vhodným způsobem zabránit průniku případných nečistot a pevných částí do čerpadla, což
u povrchových čerpadel zpravidla zajišťuje sací koš na
konci sací hadice, nebo sací mřížka na sací části ponorného čerpadla.
Pro hodně hluboké vrtané studny a vrty jsou vhodná
ponorná čerpadla o menším průměru (zejména u vrtů),
vždy musíme počítat i s určitou rezervou, nejméně s 10
milimetry oproti průměru vrtu. Jinak by totiž mohlo například při zapadnutí kamínku nebo změně průběhu
vrtu (u starších vrtů) dojít k tomu, že čerpadlo by již nebylo možné vyjmout a tak by mohla hrozit i ztráta čerpadla či znehodnocení a zničení celého vrtu. Pro kopané
studny raději použijme čerpadla o větším průměru, která
zajišťují díky svým rozměrům i lepší chlazení čerpadla.

A co říci závěrem?
Ať už s vybere jakoukoliv vodárnu, či jakékoliv čerpdlo,
faktem zůstává, že aby se rostliny a květiny měly možnost předvést v plné síle, potřebují dostatečnou vláhu,
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která jim v horkých letních dnech může chybět. Proto je
pravidelné a přiměřené zalévání tou nejdůležitější péčí.
Jak a čím zalévat? Nejjednodušší systém, avšak náročnější na čas, je pomocí klasické hadice. Takto můžeme zahradu kropit ručně pomocí trysky, nebo prostřednictvím
různých typů postřikovačů, které rozstřikují vodu kruhově nebo obdélníkově. Ideální je ovšem automatické zavlažování, které je sice dražší, ale o zahradu pečuje jako
kvalifikovaný zahradník. Závlahový systém je řízen ovládací jednotkou, která řídí spouštění závlahy automaticky
a pracuje v součinnosti s dešťovým čidlem. Pokud začne
pršet, dešťové čidlo dočasně zablokuje spuštění závlahy.
K základním přednostem automatického zavlažování
patří úspora vody, minimalizace odparů vody při zálivce v nočních nebo ranních hodinách, šetrnější a rovnoměrnější zálivka trávníku a rostlin a lepší využití vody.

inzerce

Při spuštění závlahy se vytváří zajímavý vizuální efekt
a příjemné mikroklima. Závlahové systémy jsou centrálně řízeny ovládací jednotkou, jejíž obsluha je i přes
vysokou sofistikovanost systému velice snadná.
Na závlahový systém je ideální myslet již při hrubé stavbě domu či před úpravou zahrady. Je nutné určit, kudy
povede závlahové potrubí a v případě, že bude systém
zasahovat do prostorů venkovních dlažeb, je nutné
během přípravy dlažby připravit průchody pro otrubí,
elektřinu a ostatní kabeláž pod dlažbou. Ne vždy ale
při stavbě zahradu zohledníme a potom nezbývá , než
vše řešit až ve chvíli, kdy bydlíme a zjistíme, že běhat
s konví po zahradě není nic pro nás.
Naštěstí závlahový systém lze také instalovat do již
založené zahrady se stávajícím trávníkem. V takovém
případě je ale nutné, aby pozemek před návrhem zá-

vlahového systému navštívila odborná firma, která vás
seznámí s různými způsoby provedení, doporučí vhodný typ závlahového systému, projedná s vámi umístění
ovládací jednotky, posoudí kapacitu zdroje vody a možný způsob provedení. Nejčastějším zdrojem vody pro
závlahový systém je vodovodní řad nebo studna. Další
možností je nádrž na dešťovou vodu; její objem musí
být navržen s ohledem na velikost zavlažované plochy.
A jak bude takový závlahový systém vypadat? Pro zavlažování travnatých ploch se obvykle používají výsuvné postřikovače. Každý typ postřikovače má jinou
výkonnost nebo výšku výsuvu a poloměr dostřiku. Hlavní rozvod pro závlahu trávníku je založen zhruba 30
cm nad zemí. Nad povrch vystupují pouze zavlažovací
trysky, které se při zavlažování vysunou ze svého krytu
a po dokončení zalévání zasunou zpět v úrovni výšky
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trávníku. Okrasné záhony a keřové výsadby se zavlažují různými formami mikrovláhy, zejména kapkovacím
potrubím, které je tenčí než potrubí hlavního rozvodu
závlahy pro trávník, je natažené na povrchu záhonů
a překryté vrstvou mulčovací kůry nebo kačírkem (valounky). Téměř žádný prvek automatické závlahy není
na první pohled vidět a nic nenarušuje pohled a dojem
ze zahrady.

Pro přehlednost se tedy pojďme podívat,
jaké možnosti tedy máme:
• Rotační postřikovače
Jsou uzpůsobené pro zavlažování velkých travnatých
ploch. Jak již jejich název napovídá, při své činnosti se
otáčejí, tedy rotují. A úhel výseče kruhu, který má být
zavlažován je nastavitelný. Při činnosti se postřikovač
vrací od jedné hrany úhlu výseče k druhé a zpět. Mají
trysku, jejíž velikost určuje, jak daleko a jak silný proud
vody má stříkat.
• Výsuvné postřikovače
Výsuvné postřikovače se pouze vysunují vzhůru a výseč
zavlažování lze nastavit tryskou našroubovanou na vršek postřikovače. Některé trysky nelze nastavovat, jejich výseč je daná výrobcem. Jedná se o zavlažování do
různých obrazců – obdélníků, rohů. Používají se většinou na úzké pásy trávníku. Obecně lze říci, že výsuvné
postřikovače zavlažují menší plochy trávníku mezi výsadbami, kolem staveb, cest
• Kapkovací potrubí
Používá se nejčastěji do výsadeb. Je to hadička s pravidelně rozmístěnými otvory, z kterých po spuštění sekce
odkapává voda přímo ke kořenům rostlin. Kapkovací
potrubí se nezahrabává do země, protože by se mohlo
zanášet zeminou a kořínky rostlin by vnikaly do otvorů
a ucpávaly je. Jak již jsme psali výše „kapka“ se k zemi
připevňuje kolíky a může se skrýt do mulčovací kůry.
Životnost automatického závlahového systému závisí
především na správném návrhu a instalaci, na čistotě
vody a na zajištění servisní údržby, která zajistí před zimou důkladné odstranění zbytkové vody z trubek a zazimování závlahy.

Zavlažování řízené přes mobil?
Hit letošního léta…
Pokud chcete opravdu komfortní zavlažování bez starostí, pak právě vám je určen ještě dokonalejším systémem - řízení zavlažování přes chytrý telefon. V každém okamžiku máte svou zahradu pod kontrolou, víte,
co se na ní děje a že vaše květiny neusychají. A pokud
se chystáte do zahraničí a bojíte se, že se během vaší
nepřítomnosti něco pokazí a systém přestane fungovat? Není nic snazšího, než si objednat službu, která
vám systém monitoruje a v případě závady ji odstraní.

Záhony a trávník
Záhony bychom měli během sezóny občas prokypřit
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hráběmi nebo kultivátorem. Půda pak lépe udržuje vlhkost. U trvalek průběžně odstraňujeme odkvetlé květy
a suché listy, rostlinu tím odlehčíme a osvěžíme tak celý
vzhled. V podvečer je nutné vysbírat slimáky a šneky,
kteří se přemnoží, pokud je necháme být. Odstraňujeme i další škůdce. Sbíráme mandelinku na bramborách
i housenky v zelinářských záhonech. Přemnožené mšice
likvidujeme postřikem. Trávník sečeme jednou týdně.
Seč by se měla provádět optimálně ve chvíli, kdy na trávníku oschla ranní rosa nebo dešťové kapky. Většina sekaček si poradí i s mokrým trávníkem, ale po seči občas
zůstanou neposečené koleje od pojezdu, které je pak
nutné dosekat. Výška by neměla být nižší než 10 cm,
aby sluneční žár neponičil kořeny. Pravidelně hnojíme
ledkem nebo močovinou, tak si trávník zachová zdravý
vzhled. Po zalévání jej prokypříme, aby vzduch mohl
pronikat ke kořenům. Plevely v trávníku nemá smysl
vytrhávat, jediný účinný způsob je postřik selektivním
herbicidem, který problém na čas vyřeší. Ještě v červenci je čas na druhé přihnojení jehličnanů, vinné révy, růží
a rostlin upřednostňujících kyselejší prostředí, jako jsou
hortenzie či azalky. Hnojiva by měla obsahovat i hořčík,
takzvanou hořkou sůl, která rostlinám už unaveným
horkem a sluníčkem zajistí svěží zelenou barvu. Jestliže
zahradu lemuje živý plot, ať už jako ochrana proti větru či bariéra před nežádoucími pohledy kolemjdoucích,
je potřeba jej pravidelně zastřihávat. Při úpravě tvaru
můžeme použít vodící lištu nebo šňůru. Nebo si pořídit
speciální střihač.

inzerce
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Stálekvetoucí zahrada
Kdo miluje květiny, barvy a vůně, může si vytvořit zahradu, kde stále něco kvete. Letní květiny jsou úchvatné, ale přece jen to trvá, než vyraší a vykvetou. Vyplatí
se tedy do výsadby přimíchat i něco z jarních cibulovin. Ty nejprve zaujmou květem a pak ještě jejich listy
před zatažením ozelení plochu do té doby, než se začnou prosazovat letní druhy. Mimochoden,víte, že když
po odkvětu seříznete chrpy, ostrožky, vlčí boby a rané
kopretiny, vykvetou v průběhu léta znovu? Aodstříháváním uschlých květů macešek, aksamitníků a dalších
okrasných květin, ze kterých neplánujeme sběr semínek, výrazně prodloužíte dobu kvetení. Ve výsadbě bychom měli použít také rostliny, které vykvétají později,
nebo které zdobí i po odkvětu. Černuchami, janebami
nebo ozdobnými travinami nic nezkazíte. Už v létě
myslete na to, že podzimní záhony nemusí být vždy
smutné. Ale naopak kvetoucí a pěkné na pohled až do
začátku zimy. Stačí pouze při výsadbě záhonu použít
trvalky, které vykvétají koncem léta nebo na začátku
podzimu. Nádherné jsou astry, japonské sasanky, vřesy
a široký sortiment vysokých rozchodníků, které kvetou
až do prvních mrazíků.

Exotický koutek
Také v našich zahradách se stále intenzivněji hlásí o slovo exotické rostliny. Na léto je můžete soustředit na
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jednom záhoně (ideálně v polostínu), případně si můžete vytvořit ostrůvek s cizokrajnou výsadbou v udržovaném trávníku. I s květináči zapusťte do půdy různé
druhy – palmy, sukulenty, kaktusy či exotické cibuloviny
a doplňte je kvetoucími subtropickými dřevinami nebo
letničkami (například laskavcem či sluncovkou kalifornskou). Rostliny rozmístěte na záhoně podle výšky – vyšší
do pozadí, nižší do popředí, efektně působí i malé skupinky. V létě pro ně bude nejdůležitější zálivka, dbejte
však na to, aby substrát nebyl příliš promočený.

Škůdci a choroby
Možná se právě u vás opakovaně na zahradě vyskytují
choroby rostlin, jejichž výskyt může přímo souviset s půdou anebo se k vám dostávají ze sousedovic zanedbané
zahrady. A stejně tak to může být I se škůdci. Abyste se
chorob I škůdců dokázali zbavit, a to natrvalo, je nutné
znát jejich původ a umět je dobře identifikovat. Jen tak
budete moci proti nim rázně zakročit pomocí těch nejvhodnějších prostředků. Myslete také na to, že nejen
chemie, ale I biologická ochrana může být velmi účinná.

Jak dodat zahradě texturu
Právě teď je ta správná doba na to, vytvořitv zahradě
zajímavá zákoutí,rost dodat ji tu správnou atmosféru.
Pomoci vám mohou sochy, schody, zajíamvé nádoby
apod…

Schody jako multifunkční prvek
Schody či jen schůdky v zahradě obvykle slouží k propojení různých terénních výšek. Kromě funkční má ale
schodiště plnit také funkci estetickou. Schody jsou také
skvělým dělícím prvkem zahradního prostoru a přinášejí do něj různorodost a zajímavý prvek. Tvarově a materiálově mohou být schody rozličné, ale nikdy neopomíjejte bezpečnost. V úvahu připadá kulatina se štěrkem,
velké ploché kameny a oblázky, cihla a kámen, vzhledově odlišné typy betonu, dřevo s oblázky nebo i litý beton. K moderním materiálům samozřejmě patří plast. Je
jako chameleon, může mít jakýkoli vzhled, i když nejčastěji imituje dřevo. V každém případě se schody dají
doplnit výsadbou a osvětlením, takže za letních večerů
na ně bude radost pohledět. Pokud si je budete budovat sami, mějte na paměti, že aby byl schod bezpečný,
měl by mít plochu alespoň 30 cm do hloubky a neměl
by být vyšší než 16 cm.

Chráněné posezení
Srdcem zahrady bude bezesporu místo k posezení, stolování a odpočinku, kde se budete cítit ochráněni před
okolním každodenním shonem a stresem. Chce to místo
chráněné před přímým sluncem a větrem. Pokud máte
velkou zahradu, můžete si s výběrem „sezení“ počínat
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velkoryse. Ale pozor – když se rozhodnete svou odpočinkovou zónu umístit až na její druhý konec, všechno
občerstvení a další věci budete muset vždy donášet
z domu a hodně se tak nachodíte. I s malým prostorem se ale dají dělat zázraky. Jde to, jen stačí si pohrát
s různými stavebními materiály. Využít lze neprůhledné
a různě vysoké úseky a světlé stěny se síťovými ornamenty. Chceme-li zabránit či aspoň snížit průnik hluku
a větru, postačí skleněné zástěny nebo jiné průhledné
prvky, které zabrání větru a umožní přístup vzduchu
a světla. Jako volnější ochrana spolehlivě poslouží rostliny a živé ploty. Ideální jsou rostliny s různou barvou
listů. Dobrou službu vám poskytnou i látkové rolety,
nebo květináče a truhlíky osázené květinami. Zajímavě
působí kombinace nízkého dřevěného plůtku a živého
vyššího plotu. Nejhezčí však jsou jednoduché dřevěné
zástěny obrostlé popínavými rostlinami.

Pergola je stálice
Už od dob baroka se v zahradách zabydlela pergola a má
v nich své místo dodnes. Zkrátka tato lehká okrasná stavba je pro posezení stále lákavá, protože její ohraničenost
poskytuje příjemnou útulnost. Pergola má ale několik
zásad: ať bude připevněna k domu jako jeho prodloužená součást, nebo bude stát volně v prostoru zahrady,

inzerce

měla by vzhledově ladit s domem a dalšími zahradními
prvky, jako jsou garáž, chatka, zahradní domek. A pak
musí být dokonale upevněna k zemi, aby byla zajištěna její dokonalá stabilita. Pokud o ní uvažujete, rovnou
si rozmyslete, zda vám postačí klasická pergola pouze
s krokvemi nebo ji chcete mít zastřešenou. Důležité slovo bude mít i prostor. Pokud plánujete umístit pergolu
na zahradu, pro volně stojící stavbu budete potřebovat
minimálně 25 m2 plochy. Jestliže ji přisadíte ke zdi, vystačíte si s polovičním prostorem. Pokud máte atypický
prostor, kde chcete pergolu vybudovat, nebo se vám
nelíbí žádná z nabízených pergolových stavebnic, můžete si ji nechat vyrobit přímo na míru daného prostoru
a přesně podle vašeho přání. Budete tak mít originál, na
který budete právem pyšní. Nezapomeňte si odpovědět
i na otázky kolem zastřešení: pokud bude pergola hned
u prosklených dveří na terasu, nebude vám pak pevná
střecha ubírat světlo v místnosti? Chcete použít polykarbonát jako střešní krytinu? Uvědomujete si, že mohutná
plastová plocha může působit v zeleni zahrady rušivě?
Plánujete umístit do pergoly krb? Jste si vědomi toho,
že pokud nevytáhnete krbový komín až nad střechu, budete mít kouře plný prostor, ve kterém sedíte? Než se
rozhodnete pro konkrétní krytinu, zorientujte se na trhu
a opravdu si dobře rozmyslete, kterou použít.

Zástěny i jako dekorace
Do í zahrady patří i treláže a loubí: funkční a současně
okrasné prvky, sloužící jako podpěry a dekorace, určené
primárně ke kombinaci se zahradní zelení (popínavých
rostlin všeho druhu). Treláž je dvojrozměrná a plochá,
loubí tvoří prostorový oblouk v zahradě. Treláž představuje mřížovou zahradní konstrukci vyrobenou většinou
z šikmo překřížených dřevěných nebo bambusových
latí, ale může být i v podobě kovaného, tepaného mřížoví. Treláž může být umístěna jako samostojná konstrukce na patkách v zemi v prostoru zahrady. Může být
také připevněna na vertikální plochu: na fasádu domu,
stěnu zahradního domku, na zahradní zeď. Aby vaše
zahrada byla vskutku harmonickým celkem, i tyto ozdoby by měly ladit se stylem zahradních budov i nábytku. Styl „každý pes, jiný ves“ je nejenom nevkusný, ale
místo pohlazení po duši by mohl dráždit vaše nervy.

Zahradní nábytek
Co by to bylo za relax na čerstvém vzduchu uprostřed
zeleně, kdybychom si neměli na co a k čemu sednout.
Velmi záleží na místě, kde bude zahradní nábytek stát.
Nábytek pod zakrytou terasu, do altánu, které ho chrání před deštěm, může být zhotoven z přírodních materiálů, jako jsou bambus, banánový list, ratan. Při jeho
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výběru je třeba myslet na to, že vítr z nekrytých stran
přináší prach a další nečistoty, takže by části sedací sestavy měly být snadno omyvatelné vlhkým hadříkem,
případně dobře poslouží vysavač. V nekrytém prostoru
se lépe daří nábytku z odolných materiálů se speciální
povrchovou úpravou. Dobře poslouží dřevo ošetřené
už z výroby lazurou, mořením, oleji či voskem. Pokud
chcete takřka bezúdržbové materiály, pak se nabízí nerez, kvalitní umělý ratan s pevným a hustým výpletem
nebo masivní plast, který se odmění vedle vysoké výdrže I rozmanitými tvary a barvami, navíc plně vyhovuje
mokrým prostorům například u bazénu.

Užít si bazén co nejdéle
Když už jste investovali do zapuštěného bazénu, možná vám nestačí letní měsíce, kdy jeho voda svým chladem především osvěžuje. A přemýšlíte, jak si koupací
sezonu prodloužit. V první řadě je třeba ho zastřešit.
Voda je pak o několik stupňů teplejší, a navíc chráněná před poletujícími nečistotami. Pokud se chcete
koupat i v chladném počasí a třeba I na podzim, můžete
si pořídit ohřev vody. Existuje několik možností, jak na
to. Třeba pomocí elektrického průtokového ohřívače
nebo tepelných výměníků, jestliže je například v domě
plynový kotel.Někteří majitelé využívají solární panely,
zejména ti, kteří si je nechali instalovat pro ohřev teplé
užitkové vody v domě. Můžte si pořídit i tepelné čerpadlo vzduch/voda. Pracuje na stejném principu jako čerpadla určená pro vytápění domů, je však uzpůsobené
tak, aby fungovalo při kladných teplotách, a to už od
okolní teploty 7 °C, nejefektivněji pak od 15 °C.
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Jak na čistotu vody
Aby se voda v bazénu zdržovala stále čistá, je nutná
její kvalitní filtrace. Vhodně navržený filtrační systém
by měl celý objem bazénu přefiltrovat za 3–4 hodiny
a postarat se o co možná nejlepší promíchání vody v bazénu. Odborníci udávají, že by filtrační jednotka měla
být v sezóně schopná přefiltrovat celý objem bazénu
alespoň 2 krát za den. Je třeba ještě poznamenat, že
během doby, kdy běží filtrace, bychom se v bazénu neměli koupat. Na našem trhu se stále ještě nabízejí dvě
možnosti výběru: buď kartušová filtrace (někdy se jí celkem oprávněně přezdívá „papírák“), nebo sofistikovaná filtrační jednotka s pískovou náplní, která dokonale
využívá přírodních prvků čistění vody.

Dezinfekce i bez chemie
Samozřejmě že filtrace vody nestačí. Je třeba čistit okraje bazénu, jeho dna I stěn, a také vodu dezinfikovat
a upravovat. K tomu slouží celá řada produktů, které
jsou k dostání ve specializovaných firmách. Pokud nechcete používat klasickou bazénovou chemii, nabízí se
alternativní řešení, které bude šetrnější k vaší pokožce.
Alternativou ke klasickému chlorovému čištění bazénové vody jsou například UV lampy. Toto zařízení využívá ultrafialové zařízení, tedy elektromagnetické vlnění
s vlnovou délkou kratší, než má viditelné světlo. Jeho
přirozeným zdrojem je slunce. Také ionizátory slouží
pro bezchlorovou úpravu. Dezinfikují vodu pomocí iontů(hlavně mědi a stříbra), které jsou automaticky a řízeně uvolňovány do bazénové vody. Tyto ionty působí
jako aktivní dezinfekční prostředek a zabraňují růstu
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mikroorganismů. Další možností je salinace - jeden
z nejúčinnějších způsobů dezinfekce vody ke koupání.
I tento způsob čištění vody je poměrně jednoduchý,
prostě do bazénu nainstalujete salinizační jednotku
a do vody nasypete bazénovou sůl (jedná se o speciální
přečištěnou sůl zbavenou jodidů, které by také podléhaly elektrolýze a zbarvovaly vodu dohněda). Zařízení
využívá procesu elektolýzy mírně slané vody v bazénu,
z níž produkuje přírodní chlór. Sůl se totiž skládá ze
dvou prvků, sodíku a právě chlóru, který spolehlivě ničí
bakterie, plísně i řasy. Takto ošetřená vody je velmi čistá, nedráždí kůži ani oči. Salinace má výhodu i v tom, že
slaná voda působí příznivě na pokožku.

Revize zahradních pomocníků
Máte před létem plně funkční zahradní techniku? Možná stojí za to nechat si elektrické sekačky a traktůrky
prohlédnout odborným technikem, který dokáže také
snáze odhalit počínající problém a včasným servisním
zásahem zabránit rozsáhlejšímu poškození stroje. Zejména údržbu strojů s benzinovým motorem rozhodně
nepodceňujte. Například motory benzinových pil nebo
křovinořezů pracují i v rozmezí 10 až 12 tis. otáček,
proto se často poškodí v důsledku zanedbané údržby.
Nebo už se vám nechce investovat do větších oprav
travních sekaček, zahradních traktorů, křovinořezů,
fukarů, kultivátorů či vyžínačů? Pak je právě ten správný čas na nakoupení nových. Pokud vám mezi zahradními pomocníky něco chybí, určitě nastal ten správný
čas je dokoupit. Během léta máme obvykle dost času na
drobnou údržbu a malá vylepšení, které se ale bez pořádného nářadí neobejdou. Pokud jste bezradní a nevíte jakou značku vybrat, či jak výkonné nářadí potřebujete, možná uvítáte infroamci, že každé září se pořádá
Festival nářadí, kde si můžete vše vyzkoušet a osahat,
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kde vám odbornící poradí s výběrem a kde se seznámíte
s všemi novinkami. Samozřejmostí je, že vás zde s vybraným nářadím I naučí pracovat…
A jaké novinky se na letošní podzim chystají? Například firma Stiga bude na podzim prezentovat spoustu
novinek v sortimentu zahradní techniky. Ať už se jedná
o akusekačky, zahradní sekačky, různé zahradní traktůrky či robotické sekačky. Při té příležitosti je dobré vysvětlit, že ruční sekačky jsou vždy levnější, jejich
údržba je jednoduchá a jsou ideální pro menší plochy.
Pro velké plochy jsou vhodnější sekačky na motorový
pohon. Strunové žací strojky sekají trávu rotujícím nylonovým vlascem (kulaté čevercové, spirálové). Lze je
použít i k posečení plevelů a jsou zvláště vhodné na
malé a stísněné plochy. Strunové strojky jsou poháněny
spalovacím motorem nebo elektromotorem. HI-TECH
novinkou posledních let jsou robotické sekačky, které
sečou za vás a bez vás. Při prvotním nasazení jim pouze
vymezíte operační oblast a o nic dalšího se nemusíte
starat. Robotické sekačky sečou trávu každý den, dá
se říci od rána do rána. Seč je založena na mulčování,
tedy na usekávání velmi malých částí, které zapadnou
hluboko do trávníku a slouží jako přirozené hnojivo.
Poháněny jsou elektrickými motory, napájenými z baterie. To vše samozřejmě na podzim s mnoha vylepšeními
uvidíte.
Mnozí z vás jistě ocení sekačky značky Weibang, které
mají kluznou spojku, což laicky vysvětleno znamená,
že, pokud narazíte na pařez, tak to proklouzne, u jiných typů seakček se může ohnout hřídel. S velmi zajímavou novinkou přichází firma Makita, která má nejširší sortiment aku atrojů pro zahradu i dílnu, kdy můžete
použít jednu baterku na veškeré nářadí. To znamená
samozřejmě mnohem nižsí náklady na nákup nářadí.
Novinek v sortimentu zahrady je samozřejmě více. Firmy přinášejí na trh vylepšené kompresory, elektrocentrály, motorové myčky i různé ruční nářadí. Samozřejmě
se můzete seznámit i s novým systémem v monotvání
teras, prkna se nemusí šroubovat, ale jsou pokládány
na sraz prostřednictvím příchytek.
Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com
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BUDĚJOVICKÁ

899 , JESENICE U PRAHY
● Jediný veletrh nářadí v ČR
● Možnost vyzkoušení strojů
● Akumulátorové zahradní stroje

Generální partner:

a robotické sekačky
● Grilování s Outdoor Chef
● Návštěva, která se vyplatí

MECHANIK

®

a další...

ŠOKUJÍCÍ CENY ● NOVINKY ● OBČERSTVENÍ ● SOUTĚŽE O CENY ● VSTUP ZDARMA
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XT102600 Sada aku nářadí 18V 10dilů „SET 1 “
Jedinečná ucelená řada dětského
zahradního nářadí CONNEX. Sedm
typů i pro ty nejnáročnější pomocníky. Kovové nářadí lakované kvalitními barvami bez obsahu olova a kadmia pro bezpečí Vašich dětí.
Násady ze dřeva v délce 76 cm jsou broušené, aby si ratolest nezadřela třísku. Každá násada má praktický otvor pro zavěšení nářadí.
Nezapomeňte i na dostatečnou ochranu při práci
a sáhněte po dětských
rukavicích značky
CONNEX.
Nářadí: rýč, lopata,
dvojitá motyka, hrábě,
hrábě na listí, kultivátor
a smeták. Barvy se mohou
lišit.
Více na www.conmetall.cz

Sada aku nářadí XTline obsahuje aku vrtačku, aku rázový utahovák na bity, aku úhlovou brusku 115m, aku vibrační brusku, aku
kotoučovou pilu, 2x baterii 18V 2.0Ah, 1x baterii 18V 4.0Ah a nabíječku baterií. Všechna zařízení jsou vybavena protiskluzovým
měkkým držadlem pro ergonomickou a bezpečnou manipulaci.
Systém akumulátoru XTline poskytne dostatek energie pro celou řadu akumulátorového nářadí XTline. Jednou baterií totiž
můžete pohánět všechny produkty setu.

Akční cena: 9990 kč s DPH

Závěsný truhlík Rondine Paglia 60 x 20 x 18 cm
Závěsný prostorný truhlík na plot nebo zábradlí
Ve spodní části truhlíku je inteligentní přepad, a pokud hladina
vody dosáhne výšky cca 1,5 cm ode dna, přebytečná voda vytéká
ven. Nedochází k tomu, že by rostliny trpěly např. v období velkých
dešťových srážek nebo intenzivní
zálivkou ze strany
pěstitele. V truhlíku
se nehromadí voda
a kořeny nezahnívají. Do truhlíku nemusíte vrtat žádné
dodatečné odtokové
otvory.

www.ideadomov.cz

Inovativní podlahový systém Pave
and Go umožní
velmi rychle položit venkovní dlažbu a to i za nepříznivého počasí. Keramické desky se
díky zakomponování do polyuretanové kazety a klik systému jednoduše zacvaknou do sebe. Vznikne
tak pevná, stabilní, zcela rovná plocha, která je ihned pochozí nebo
pojezdová.

www.arssystem.cz
m.martin@arssystem.cz

Interiérové dveře od Hörmanna

... jednička na trhu
s podlahovými
krytinami

poskytujeme
komplexní služby

 PORADENSTVÍ
 ŘEZÁNÍ NA MÍRU
 OBŠÍVÁNÍ KOBERCŮ
 DOPRAVA PO CELÉ ČR
 PROFESIONÁLNÍ POKLÁDKA

Breno-MojeBydleniBonus-0419_105x95.indd 1

Společnost Hörmann, významný dodavatel garážových vrat,
pohonů, dveří a zárubní začal v roce 2016 i na českém trhu nabízet
rozsáhlý sortiment dřevěných interiérových dveří, jejichž předností
jsou kvalita a velká variabilita. Tuzemský zákazník si může vybrat
z celé řady modelů za velmi přijatelné ceny. Průřez sortimentem
interiérových dveří lze zhlédnout v rozsáhle vzorkovně společnosti
Hörmann v centrále na adrese Středokluky 315.

59x
v ČR

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

Více informací o výrobcích naleznete na www.hormann.cz.
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S LÁSKOU
KE DŘEVU
Nový dvůr, 789 69 Postřelmov
+420 773 066 110
info@wood4ever.cz

www.wood4ever.cz

ZELENÉ STŘECHY

Jsou krásné, funkční a pomáhají šetřit peníze.
Zelené střechy chrání hydroizolaci i konstrukci střechy před teplotními výkyvy.

ZIVESTAVBY.CZ
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STAVBA

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

NENÍ HRAČKA?

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.

ZAHRADA V LÉTĚ
spigl_bydleni_5_2019.indd 1

Z příštího vydání

moderní
interiér

Vychytaná
kuchyně
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Stylové a trendy
bydlení

Pokud máte rádi osobitý a neokoukaný styl, vsaďte na moderní
vintage! Tato kombinace moderních prvků s nevšední úpravou dřeva,
přinese do vašeho interiéru útulnost, hřejivost a zabydlenost. Přijďte
se inspirovat naší širokou nabídkou a udělejte si radost v KIKA.

www.kika.cz

kuchyne.kika.cz

KikaNabytek

kika_czsk

