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Řešení pro cihelné zdivo

Užíváme si teplo i pohodu.
Po celý rok.

Cihly plněné minerální vatou Porotherm
T Profi pro příjemné vnitřní klima
V zimě se ohřát a v létě si odpočinout v příjemném
a zdravém interiéru, je sen, který vám pomohou
splnit cihly plněné minerální vatou Porotherm T Profi. Tyto
cihly vznikly spojením dvou přírodních materiálů – cihelného
střepu a minerální vaty, které navzájem umocňují svůj výkon
a skvěle se doplňují ve svých tepelně-izolačních vlastnostech.
Cihly Porotherm T Profi jsou velmi energeticky úsporné, zajišťují
bydlení s ekonomickým provozem a jsou vhodné i pro pasivní
domy a domy s téměř nulovou spotřebou energie.

www.wienerberger.cz

Editorial
Milé čtenářky, milí čtenáři,
Babí léto sotva začalo a už se nám
pomalu přetavilo v zimu. Po ránu už
nás trochu obtěžují mrazíky a sluníčko už nemá sílu ani přes poledne. Musíme se pomalu smířit s tím,
že už nic velkého nestihneme. Sem
tam nějakou tu opravu, něco natřeme a něco dostavíme, zateplíme či
vymalujeme.
Před tím, než se vydáme na nějakou
hezkou podzimní dovolenou, měli
bychom svému bytu či domu určitě
dopřát zabezpečení, pokud jsme to
před létem nestihli.
A pokud se vám už nechce stavět, či
bourat?
Potom právě vám je určený článek
o tom, jaká spotřebiče si vybrat do

nové kuchyně. Projdeme se celým
interiérem, abychom si řekli něco
o rozmístění nábytku, barvách i dekoracích. Povíme si něco o tom, jak
s rozmyslem vyřešit úložné prostory
i jak si zařídit dílnu. Nebude chybět
inzerce
ani článek týkající se zahrady, kterou
musíme před zimou zabezpečit.
Tak jako v každém čísle se budeme
snažit ukázat vám i nějaké novinky,
které firmy připravují na letošní léto
a které pro vás jistě budou inspirací
při zařizování interiéru, či exteriéru.
Možná budete překvapeni, z čeho si
lze vybírat a jaké designové vychytávky jsou k dispozici.
Tak hezké počtení
Iva Nováková, šéfredaktorka
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Zajímavý
interiér

inzerce

Můj byt, mé soukromí, ale také má chlouba. Doma se chceme cítit především
příjemně, zároveň ale také vystavit na oči návštěvníků vlastní vkus, schopnost
zacházet s trendy a vytvořit tak místo útulné i zajímavé.
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Moderní bydlení vybízí na jedné straně k úspornosti, na
druhé k otevřenosti. Nedá se nic dělat, bydlení není levnou záležitostí, a tak se většinou musíme smířit s menším prostorem. Typické nové byty jsou startovací 1+kk
a 2+kk, rodina s dítětem i dvěma pak volí 3, maximálně 4+kk. Výrazně se zmenšuje metráž místností - každý
metr něco stojí nejen při pořizování bytu, ale také v jeho
provozních nákladech, od vytápění až po běžnou údržbu. Naštěstí je dnes mnoho možností, jak interiér bytu
ozvláštnit, takže rozhodně nevytváříme uniformní noclehárny se všude stejnými obytnými stěnami, ale každý
z nás má možnost dát svému bytu osobitý styl počínaje
podlahou a výmalbou až po kousky nábytku a doplňky.

Co znamená +kk
Ve starších panelových domech byla snaha kuchyňský
kout oddělit od obývacího pokoje a vytvořit tak zdání
samostatné kuchyně, kam se často musí vejít i jídelní
stůl, třeba alespoň sklápěcí se skládacími židlemi. Jste-li majitelem takového bytu, zkuste zauvažovat o tom,
jestli opravdu pro jedno či dvoučlennou domácnost
potřebujete tolik nádobí. Nejspíš zjistíte, že vystačíte
s méně skříňkami a získáte prostor pro pohodlnější stůl
nebo moderní velkou americkou lednici. Hezké moderní spotřebiče si vystavíte na polici, budou po ruce
a prostor nebude zatížený těžkou stěnou horních skříněk. Jindy najdete možnost, jak kus dělicí stěny mezi
kuchyňským koutem a obývákem odbourat a prostor
tak otevřít, propojit a projasnit.
Nová výstavba až na výjimky pracuje se spojením obývacího prostoru a kuchyně. Jsou byty, kde se s tím vším
počítá třeba na necelých 20 metrech čtverečních. Tady
se moc nerozmáchneme, takže není divu, že současný
trend pracuje s minimalistickým zařízením. V nedávných letech se hodně instalovaly kompaktní skříňové
kuchyně, v nichž byly jednak zabudované přístroje, jednak vše od hrníčku až po varnou konvici bylo skryto za
dvířky. K tomu nejlépe dělicí ostrůvek, někdy s varnou
plochou, jindy jen s plochou pracovní, která ze strany
pokoje slouží jako jídelní stůl, či spíše jídelní pult. V poslední době se i kuchyním odlehčuje, místo skříňové
stěny nebo řady horních skříněk je moderní instalovat
částečně otevřené police. Je to pohledné, jen musíte
patřit mezi ty hospodyně, které na těchto policích každodenně udrží pořádek, aby působily dekorativně a voněly čistotou.

Minimalismus a eklekticismus
Možná se vám zdá, že se tyto pojmy vylučují. Přesto
je současný interiérový trend o jejich kombinaci. Minimalismus zahrnuje pár kousků nezbytného nábytku.
V obývacím pokoji spojeném s kuchyní ostrůvek pro
stolování, který odděluje prostor pro vaření od relaxační zóny. V ní najdeme sedačku, konferenční čili kávový
stolek, skříňku na televizor, možná malou knihovničku
nebo police na knížky, případně malý skleníček na hezké sklo, porcelán či pár oblíbených dekorativních před-
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mětů. Žádná skříň (ta je v ložnici a v předsíni), žádné
další skříňky – v obýváku máme jen relaxační prostor,
kde trávíme oddychové chvíle.
Kde je ten eklekticismus? Pokud máte rádi pestré barvy
a vzory, větší i menší obrázky a dekorace na stěnách,
vázičky, svícny, sošky a nakonec nápadné pokojové
rostliny v parádních květináčích, jásejte. Trend opustil
strohé prázdné plochy a interiér naopak zaplňuje polštářky, přehozy, závěsy, paravany a nejrůznějšími tretkami, které jsou vám milé napohled. To vše může být
glamour, tedy třpytivé, se zlatými a stříbrnými prvky
a v roce 2019 velice trendy velvet neboli sametovými
přehozy, polštářky a závěsy, ale také třeba zvířecí s dekorem a soškami koček, psů, lvů a žiraf, orientální, barokní s andělíčky nebo ryze moderní s drobnostmi svítícími led světýlky – to už záleží čistě na vašem přání
a vkusu.
Zdánlivý chaos má samozřejmě svůj řád, jinak by vám
tu nebylo příjemně. Velkou výhodou tohoto trendu,
kde je mnoho drobností nahromaděno páté přes deváté, je možnost obměny. Drobné dekorativní předměty
mají ostatně často krátkou životnost už ve vínku – svíčky, květinové věnečky, girlandy a aranžmá ve vázičkách
jsou tu na pár dnů či týdnů. Převléknout polštářky je
akce za pár korun. Svítící předměty uplatníme za krátkých dnů. Interiér má prostě pár svých opěrných bodů,
ke kterým patří nejen nábytek, ale také třeba velká palma a samozřejmě televizor. Všechno ostatní se zvolna
proměňuje, třeba když si přivezeme nějaké vzpomínky
z dovolené a ještě je budeme chtít mít pár týdnů na
očích, aby v nás příjemně doznívaly dny prožité na slunečné pláži nebo v horách. Majitel eklektického interiéru je zkrátka permanentní dekoratér, který nemá byt
jako noclehárnu, ale šťastně si ho užívá.

3 tipy, jak si zařídit interiér ve skandinávském stylu
Skandinávský styl získává čím dál více příznivců. A není
divu, domov v severském stylu je nádherný a hlavně
nadčasový. Pokud i vy toužíte po takto zařízeném domově, nemusíte se stěhovat do severských zemí. S našimi 3 tipy si zvládnete vytvořit hezký interiér i vy.
Dbejte na světlé neutrální barvy
Ve Skandinávii je většinu roku málo světla a lidé se
s ním tak naučili dobře pracovat. Proto hrají v interiéru
prim světlé barvy. Vybírejte z bílé, krémové nebo světle šedé. Prostor laděný do severského stylu má působit
otevřeně a vzdušně. Velká okna bez záclon a zrcadla,
která prostor ještě více prosvětlí, patří mezi základní
pilíře interiéru.
Pracujte s přírodními prvky a materiály
Převažujícím prvkem v interiéru je dřevo. To je ukazatelem určitého vzájemného souladu člověka s přírodou.
A tu seveřané milují. Podlahy ze dřeva, dřevěné trámy
a nábytek jsou pro severský styl typické. V kombinaci
s doplňky z kůže, přírodních textilií, kovu nebo skla
vznikne vskutku harmonický prostor.

ZPŘÍJEMNĚTE SI PODZIM
NADČASOVÝM DESIGNEM
Z DÁNSKA

www.laladesign.cz

inzerce
skleněný obklad Matelac Silver Bronze

Foto: ©

SKLENĚNÉ INTERIÉRY NA MÍRU
INSTALUJEME SKLENĚNÉ OBKLADY | DĚLICÍ PŘÍČKY | DVEŘE | ZÁBRADLÍ
ZÁSTĚNY | PERGOLY | MARKÝZY A JINÉ
Objevte kouzlo hladkých a jemných linií. Sklo je elegantní, hygienické, praktické a snadno se udržuje.
Jeho možnosti jsou neomezené, vše lze dokonale přizpůsobit, využití vašeho prostoru a vašim
představám. Svěřte své interiéry odborníkům. Jako významní výrobci skel, máme dlouhé zkušenosti
a know-how.
AGC Flat Glass Czech, a.s., člen AGC Group, Sklářská 450, 416 74 Teplice
richard.kastl@eu.agc.com, www.agc-yourglass.com

AGC Glas

s Europe
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Vybírejte jednoduché a kvalitní dekorace
Seveřané si příliš nepotrpí na velké množství doplňků
v interiéru a lapače prachu zde opravdu nehledejte.
Upřednostňují kvalitu nad kvantitou, i u dekorací. Ty
však nelze úplně opomenout. Volí jak výrazné barevné
doplňky a vzory, které dodají prostoru osobitost, tak
i jednoduché dekorace, které vybírají nejenom z pohledu estetiky, ale také funkčnosti.
Co vám doma rozhodně nesmí chybět, tak jsou svícny
z kovu v měděné úpravě, čiré skleněné vázy s naaranžovanými větvičkami či květinami. Na drobnosti, které
potřebujete mít při ruce, skvěle poslouží dózy, krabičky
či misky.
Snažte se maximálně držet našich tipů a docílíte tak příjemného a útulného domova, ve kterém se vám bude
nádherně bydlet.

Oblé tvary
Po době strohých linií vplouvají do interiérů kruhy
a oblouky. Jako by cítili, že doma potřebujeme obrousit všechny ty hrany a ostré rohy, na které narážíme ve
vnějším světě, předkládají nám návrháři nábytku i bytoví architekti jako dominantní prvek oblouk. Místo rohových sedaček se ve velkých pokojích umísťují do prostoru několikamístné sedačky do oblouku. Do menších
prostor pak třeba soliterní kulatá křesla. Každopádně
ke všemu patří kruhové nebo oválné taburety, kulaté
nebo oválné konferenční stolky. Dokonce i u skříněk se
objevují oblé prvky. Zatímco ještě nedávno byl velký televizor dominantou obytného prostoru, dnes se často
nabízí možnost ho schovat do skříňky, která se otevře,
jen když si k televizi sedneme. Skříňka může být uzavřena oblými dvířky, která lehce zajedou dovnitř a na
oválné desce vyjede televizor ven. Moderní technologie
umožňují takovou skříňku opatřit inteligentními čidly
a ovládat ji spolu s televizorem dálkovým ovladačem.

Beton, dřevo, sklo, kovový lesk
Nemusíme se vypravit hned do loftů postavených v bývalých továrních halách, abychom v moderním interiéru
objevili industriální prvky. Základem všeho je stále oblíbenější beton, tedy přiznaný materiál samotné stavby.
Nejde jen o celé betonové stěny, samozřejmě vyhlazené
a pyšnící se jen základní syrovou strukturou šedého materiálu. Výše jsme zmínili, že moderní kuchyně zdaleka
nemusí být z kompaktních skříněk. Pokud chceme mít
kuchyň otevřenější, může být přesto pevně zabudovaná. Zajímavě působí betonovými příčkami vymezené
„skříňky“ s dřevěnými policemi a dřevěnou pracovní
deskou. Odvážnější příznivci industriálního interiéru
mohou po vzoru funkcionalistických interiérů takto zabudovat i nábytek v pokojích. Rozvržení zařízení je pak
pevně dané zabudovanými stěnami skříněk a skříní.
Chlad a syrovost betonu vhodně protepluje právě použití masivního dřeva. Dřevěná prkna na podlaze a police s masivu nemusí být všechno. Zajímavost a osobitost
dodá takovému interiéru třeba kus zdánlivě nesouro-
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dého nábytku, výborně se sem hodí masivní dřevěná
truhla, ať už starožitná nebo nová s postaršujícím patinováním. Také dřevěná lavice a masivní dřevěný stůl se
židlemi zde svou přírodní krásou vytvoří k betonovým
plochám skvělý kontrast.
Projasnění pak nabízí sklo použité na desky stolů, dvířka skříněk, osvětlovací tělesa i dekorativní předměty.
České sklo má nejrůznější ušlechtilé formy. V industriálním interiéru se uplatní stejně tak silnostěnné lité sklo
účelově použité na nábytku jako třeba velké barevné
skleněné plastiky či obrazy na stěnách.
Velmi vhodné je použití skla na dveře, ale i na celé dělicí příčky. Není třeba se bát, že za skleněnými dveřmi
nebo stěnou nebudete mít soukromí. Nové technologie
umožňují sklo nejen zmatnit pískováním, ale také integrovat do něj drobné grafické motivy nebo hned celé
velkoformátové obrazy. Jejich efekt vynikne v každém
moderním interiéru, v industriálně laděném má ale největší prostor.
A protože jsme betonové plochy dostatečně zútulnili
dřevem a sklem, můžeme si dovolit sklo zasadit do strohých kovových rámů a na dveře použít jednoduše tvarované kování v povrchové úpravě nerez, nikl nebo chrom.
Pro skleněné dveře je nejlepší bezzárubňové osazení,
kde přiznáme efektní osazení kovovými panty přímo
do boků dveřního prostoru. Jsme v interiéru 21. století,
takže proč si nedopřát takovou vymoženost, jako je čidlo, díky kterému se před námi dveře samy otevřou a za
námi zase zavřou. Tím omezíme otisky prstů na skle i na
lesklém kování a vše bude stále čisťounké, jak má být.

Skleněné dělicí stěny a celoskleněné
dveře
Způsobem jak dosáhnout dojmu z otevřeného prostoru
a zároveň zachovat hranice jednotlivých místností jsou
skleněné příčky a celoskleněné dveře. V případě skleněné příčky je nutné plánovat již při projektu domu či
bytu. V případě rekonstrukce je vždy nutné statické posouzení zdi, kterou chceme nahradit skleněnou stěnou.
Jednodušší aplikaci představují celoskleněné dveře, ale
i u těch se vyplatí dopředu plánovat a svěřit montáž
odborníkům.
Vedle svých estetických kvalit nabízí sklo také široké
praktické výhody. Jednoduchá údržba a odolnost vůči
běžným chemikáliím používaných v domácnosti staví
sklo nad ostatní materiály.
Vždy záleží na majiteli domu či bytu, zda zvolí do interiéru povrchově upravené sklo – např. mléčné, nebo
s potiskem, aby zachoval diskrétnost prostoru za ním,
nebo nechá vyniknout otevřenému prostoru a zvolí
sklo čiré, aby vytvořil nenápadné přechody. Trendem
současného interiéru je použití vysoce reflexních skel
s efektem polopropustného zrcadla. Rozdílnou intenzitou světla před a za takovou skleněnou příčkou nebo
dveřmi, lze dosáhnout průhlednosti či naopak efektu
zrcadlové stěny.
Chcete-li, aby se z dveří stal výrazný designový prvek,
který určí osobitý charakter prostoru, můžete zvolit
skla barvená ve hmotě, která propouští dostatek světla,
ale zároveň přináší do interiéru barevný nádech v tónech šedé, tmavě šedé či bronzové.

Design těchto aplikací je v neposlední řadě závislý i na
použitém kování a uchycení. Pokud je promyšleně vybráno, podtrhne stylovou jednotu s prostorem.
Výraznou změnu ve vašem interiéru může zajistit výměna běžných plných otočných dveří za celoskleněné.
Nepřebernou nabídkou designových variant skla či
kování vytvoříte dveře přesně dle vašich představ. Lze
využít stávajících zárubní nebo kotvit přímo do stěny.
Nevyhnutelným řešením je využití celoskleněných dveří
v případě skleněné stěny či příčky. Další variantou jsou
dveře posuvné. Posuvné dveře nahrazují klasické otočné dveře tam, kde pro otvírání není dostatek místa.
Z praktického hlediska umožňují vytvoření soukromí či
naopak sdíleného prostoru, a to dle individuální nálady obyvatelů. Zároveň jsou velmi elegantní a poskytují vzhled luxusního designu. Volbou typu osazení (na
stěnu či do pouzdra) lze snadno vyhovět dispozičním
požadavkům prostoru i v případě rekonstrukce. Posuvné dveře ze skla jsou bezpečným řešením, vyrábí se
z tepelně tvrzeného skla tloušťky 8 mm, které splňuje
bezpečnostní požadavky. Navíc je sklo odolnější proti
poškrábání než jiný materiál.

Podlaha hřeje a zdobí
Teplo od podlahy je samozřejmě hlavně tam, kde je
zabudované podlahové topení. Při výstavbě rodinných
domků se s tím dnes už počítá skoro vždy ve spodní
části. Při rekonstrukci starého bytu se určitě hodí o tom
uvažovat hlavně v přízemí, kde pod vámi nikdo netopí.
Na podlahové topení se výborně hodí dlažba, protože
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teplo akumuluje a rovnoměrně odevzdává do místnosti. Navíc si můžete vybrat nejrůznější dekory. Interiér
obývacího pokoje tak můžete mít ozdobený imitací
prken nebo parket, což je v těchto prostorách vždycky
efektní. Podlahové topení můžete také zalít do podlahy z litého anhydritového a cementového potěru. Je
perfektně rovný, hladký, odpadá problém s drolícími se
spárami mezi dlaždicemi a barevná škála je široká. Velmi efektní a moderní je litá podlaha imitující mramor
v šedé nebo jemně béžové barvě.
Prkna, desky nebo parkety jsou stále nejoblíbenější
podlahové krytiny, ať už zvolíte skutečně masivní dřevo
nebo lisované materiály pro plovoucí podlahy. Dřevo
i dřevoplast působí v interiéru teple a zútulňují ho. Letošní trendy barva takové podlahy je ořech, ať už náš
domácí šedohnědý, nebo exotický zlatavý ovangkol.
Barva ořechu vytváří v moderním minimalistickém interiéru pocit luxusu, výrazný kontrast vytváří tam, kde je
použit beton.
Koberce se používají spíše jako doplněk, než účelově
k zateplení podlahy. Menší koberce pod konferenční
stolek, k postelím nebo prostě jen tak do prostoru mají
v moderním interiéru nejen výrazné barvy a vzory, ale
jsou vyrobené i z netradičních materiálů, které umožňují vytvořit různé struktury. Koberce a koberečky tak
mohou být třeba z bambulek, různobarevných bublin
či plastických kostek nebo pruhů. A samozřejmě stále je
v módě i vysoký vlas, na který se tak příjemně došlápne.

Světlo a stín
Proč stín? Poslední roky nám nadělily mnoho horkých
slunečních dnů a z bytů se stávají nepříjemné pece,
zvlášť když jsou okna situovaná na jih a na západ. I když
si člověk přirozeně libuje v dobře prosvětleném interiéru, čeho je moc, toho je příliš. Záclony nám v tomto
případě moc nepomohou. Nejlepší izolaci proti horku
a světlu vytvoří venkovní žaluzie, pokud ovšem mají
svůj účel splnit, máme v místnosti rázem šero. Moderní domácnost tedy zatemňuje venkovními žaluziemi
v době, kdy nikdo není doma, aby se interiér nepřehřál.
Potom se zatemnění vytáhne a zastínění vytvoříme pomocí interiérových žaluzií či rolet.
Kovové lamely moc parády nenadělají, a tak nám trh
v poslední době začíná nabízet nejrůznější efektnější řešení. Jedním z nich jsou třeba látkové shrnovací
žaluzie, které se dají shrnovat shora dolů i obráceně
a můžete je tak nastavit přesně tam, kudy dopadají
příliš ostré paprsky slunce, nebo okenní sklo zatáhnout celé. Na výběr je takové množství dekorů těchto
plisovaných žaluzií, že jimi vhodně doplníte interiér
přesně podle svého vkusu. Když vyberete takové, které propouštějí dostatek světla, ale odstíní nepříjemné
horké sluneční paprsky, vytvoříte v místnosti velmi příjemnou atmosféru.
Jednoduchým a rychlým řešením jsou plisé žaluzie papírové. Jejich velká výhoda je v tom, že si je zastřihnete
na jakýkoliv formát okenního skla, přichytíte nahoře na
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rámu lepicí páskou a dole v požadované výšce zajistíte
kolíčky. Za deset minut je hotovo. Přitom struktura papíru vytváří za okně zajímavý efekt. Zatemnit můžete
více při použití hnědých, nebo méně krémovými nebo
žlutými žaluziemi.
Také stahovací rolety mohou být zajímavým prvkem interiéru, tady je výběr dekorů nepřeberný a určitě najdete třeba květinový vzor ladící s vašimi textilními doplňky, jindy zas proužky, puntíky nebo jen jednobarevné
rolety ze strukturovaného materiálu. Zkuste kombinovat třeba vzor na tapetě se vzorem na roletě – interiér to hezky sladí i při zatažených oknech. Výhodou
„obyčejných“ stahovacích rolet je i to, že látku na nich
můžete vyměnit za jinou, když vás jeden vzor omrzí.
Rolety tak plní stejnou dekorativní funkci jako záclony
nebo závěsy.

Barevné trendy
Jistě, cit pro barvy je velmi individuální věc a každý z nás
by si měl vyladit interiér podle toho, jaké barvy dělají
dobře právě jemu. To ale neznamená, že si nemůžeme
dopřát nějaké ty aktuálně módní doplňky. Vždyť designéři vyhlašují barevné trendy každý rok a my nebudeme
každý rok měnit celé ladění našeho bydlení. Můžeme
ale využít toho, co je zrovna na trhu, abychom si pokoj osvěžili něčím novým. V současné době se ustupuje
od zářivě bílých stěn, doplňovaných výrazně barevnými
částmi. Žádáme si zklidnění, harmonii. Jeden z nejznámějších výrobců interiérových barev tedy vyhlásil pro
letošní rok jako trendy barvu kořeněného medu – teplý
jantarový odstín, kombinovaný s krémovou, pískovou,
světle hnědou.
Pokud je to pro vás příliš konzervativní, inspirujte se
vzorníkem Pantone, který vyhlásil pro rok 2019 odstínem číslo jedna Living Coral, tedy teplou růžovou barvu podmořského korálu. Hlavním úkolem této barvy je
vnést do našich životů sounáležitost a probudit optimismus, je ztělesněním naší touhy po hravém projevu. Tento odstín růžové se výborně kombinuje se všemi tóny
přírody – modrou oblohou, zelenou trávou, slunečnou
žlutí. Ostatně, jako zvýrazňující doplněk se skvěle hodí
i k tomu kořeněnému medu. V každém případě jsou
letošní barvy teplé, mírumilovné, hladivé. Na stěnách
se stále objevují tapety s květinovým vzorem, velké stylizované květy ale nahrazují spíš drobné motivy růží,
tulipánů nebo exotických orchidejí a motýlů, které na
části stěny vytvářejí doplněk k výrazným skládaným obrazům nebo prostě zdobí samy o sobě.
Takže si pěkně barevně uhlaďte svůj interiér, dopřejte
mu také pár oblých tvarů a sametové hebkosti textilií
a probouzejte v sobě optimismus a hravost pro příští dny.

Text: Gabriela Koulová,
foto: Shutterstock. com
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POZVEDNĚTE SVOU KUCHYŇ

pracovní deskou z umělého kamene

Pozvedněte svou kuchyň pracovní deskou z umělého kamene
DUOLIT, s.r.o. je certifikovaným specialistou na zpracování umělého kamene značek CORIAN, HI-MACS a dalších.
•
•
•
•

Tento materiál bez viditelných spojů je dodávám ve
více jak 100 barevných odstínech a je velmi oblíbeným materiálem architektů.
Cokoli si představíte – lze z tohoto materiálu vyrobit.
Pozvedněte vaší kuchyň pracovní deskou z umělého kamene!
Využít můžete i zakázkové výroby - kuchyně na míru.

DUOLIT s.r.o.
Náměstí Míru 432
267 01 Králův Dvůr
www.duolit.cz
Tel.: +420 777 340 764
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Chytří kuchyňští

pomocníci
Chcete vařit pohodlně, chutně a zdravě? Pomohou vám výkonní kuchyňští sluhové,
kteří umí šetřit energii a zároveň zachovají v potravinách to nejcennější.

Bydlení | 17

Všichni se snažíme doma vařit podle našich zdravotních
potřeb. Nové postupy a zpracování potravin přípravu
domácí stravy velmi ulehčují. Zdravě tak dnes může vařit i časově vytížený člověk. Už nemusíme vystávat hodiny před sporákem jako naše babičky. Stačí mít chytré
kuchyňské pomocníky.

Pomalý hrnec
Nabídka elektrických hrnců se hodně rozšířila v souladu s moderními trendy zdravého vaření. Jedním z nich
je takzvané pomalé vaření. Vložit do hrnce potřebné
suroviny, dochutit je, přidat vodu či vývar a pak už se
o jídlo nestarat – to je princip fungování pomalých hrnců. Průměrná příprava pokrmů trvá čtyři nebo deset
hodin. Pomalý hrnec se skládá z několika částí: odnímatelné kameninové nádoby, pokličky a jednotky ohřevu.
Ta standardně funguje na principu topné spirály, která nahřívá kameninovou nádobu. Elektrické napájení
pomalého hrnce opakovaně spíná a vypíná tak, aby
udržovalo keramickou nádobu v rozmezí teplot pod
bodem varu. Ingredience se vaří při průměrné teplotě
kolem 95 °C, čímž se dosahuje nižší spotřeby.
Pomalý hrnec se doporučuje pro jednofázové vaření,
připravíte s ním např. guláše, je vhodný na omáčky a vývary, ale lze v něm upéct i kuře. Pokrmy se v pomalém
hrnci nepřipálí a maso zůstane šťavnaté. Vařit nebo péct
budete bez použití tuku a díky nižší teplotě si suroviny
zachovají více živin. Kvalitní pomalý hrnec má dva stupně vaření. Low vaření při nízké teplotě trvá déle a pokrm není třeba promíchávat, u high teploty vaření se
promícháním zajistí lepší rozložení chutí. Pomalé hrnce
jsou vlastně nástupci klasických „papiňáků“.

Inovovaný „papiňák“
Kdo si jednou zvykl na vaření v papiňáku, ten už na něj
většinou nedá dopustit. K jeho největším přednostem
patří velká časová, a tím pádem také energetická, úspora. V tlakovém hrnci se totiž jídlo vaří při teplotách 122
až 130 °C (oproti 100 °C při vaření v běžném hrnci na
plotýnce), takže je hotové za kratší dobu. Dnešní tlakové hrnce jsou oproti svým předchůdcům velmi bezpečné. Standardně mají alespoň dva ventily pro vypouštění
páry. První ventil obvykle slouží k průběžné regulaci
tlaku při vaření a po jeho ukončení jím odchází veškerá
pára do okolí. Druhý ventil funguje jako bezpečnostní
prvek, který se aktivuje v okamžiku, pokud by se ucpal
první ventil. Každý kvalitní tlakový hrnec je navíc opatřen bezpečnostní pojistkou – díky ní nelze hrnec otevřít i pokud je „natlakovaný“. Některé hrnce jsou navíc
opatřeny teploměrem a tlakoměrem.
Podstatnou nevýhodou je fakt, že se vaření nedá regulovat. Všichni jsme si zvykli, že při vaření v tlakovém
hrnci neustále musíme hlídat intenzitu plynu pod hrncem. Případně je občas nutné silně odfukující hrnec
z plotýnky elektrického sporáku odstavit. Ať již vaříme
na plynovém sporáku nebo na moderní sklokeramické
desce, je třeba tlakový hrnec stále hlídat. Občas se do
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hrnce podíváme, jestli už je maso měkké a hrnec znovu
zapneme. Z hrnce stále uniká syčící pára a mnohdy se
stává, že se odpaří veškerá tekutina a jídlo se připálí.

Elektrický tlakový hrnec nemusíme
hlídat
U elektrického tlakového hrnce díky nové koncepci
vlastního ohřevu a řízení celého procesu vaření mikroprocesorem odpadají všechny nevýhody vaření v obyčejném tlakovém hrnci. Moderní tlakový hrnec vaří
úsporněji a především bezpečněji nebo tlakový hrnec
obyčejný. Digitální technologie si vše reguluje sama za
pomoci sedmi bezpečnostních prvků. Systém snižování
tlaku automaticky kontroluje a reguluje tlak v hrnci při
vaření. Ventil automaticky přebytečnou páru vypouští.
Termostat hrnce sám přeruší vytápění, je-li dosažena
nastavená teplota. Tu udržuje izolační vrstva v plášti
hrnce, což ušetří elektrickou energii a podstatně zkracuje dobu vaření. Automatika uzavírání a otevírání víka
hrnce nedovolí jeho otevření pod tlakem. Pojistný ventil
je zabezpečen blokací, která se spustí v případě zanesení ventilu zpracovávanými surovinami. Samozřejmostí
je tepelná pojistka. Vyjímatelná nádoba s teflonovou
vnitřní úpravou je velmi praktická.
Dá se říct, že elektrický tlakový hrnec ve vaření znamená takovou revoluci, jakou v minulosti pro praní představovaly automatické pračky. Možná, že se někteří
budou obávat, že ovládání je příliš složité, ale opak je
pravdou. Programování hrnce je snadné a rychlé. Hrnec
je vybavený 5 programy vaření, které se na panelu ovládají jen tlačítkem. Jeden program je na odložené vaření. Po ukončení vaření se hrnec automaticky přepíná na
program ohřívání.

Multifunkční hrnec
Mnohé možná hned v úvodu odradí vysoká pořizovací
cena, ovšem pokud již nemáte v kuchyni mnoho jiných
přístrojů, pak tento jeden dokáže hravě mnoho z nich
nahradit a koupě s vám tak vyplatí. Tento chytrý hrnec
jednoduše uvaří za vás. Dokáže krájet, míchat, mixovat
a samozřejmě vařit. Jednoduše přidáváte ingredience
a tato geniální věc se o zbytek postará za vás. Zapojíte
ho do zásuvky a zvolíte si způsob tepelné úpravy vložených potravin: dušení, vaření, smažení, opékání, vaření
v páře, zapékání, fritování, a dokonce ho můžete použít pro přípravu fondue. Měl by tedy nahradit fritovací
hrnec, parní hrnec, remosku nebo třeba i gril. Vnitřní
nádobu, ve které se vše po přikrytí pokličkou připravuje, lze snadno vyjmout a klidně dát i do myčky. V balení
spolu s hrncem dostanete i fritovací koš, mřížku na vaření v páře, děrovanou naběračku a set fondue se šesti
barevnými vidličkami. Multifunkční hrnec zkrátka dovedl moderní vaření ve všech jeho podobách k naprosté
dokonalosti.

Pečící pánev alias remoska
Dalo by se říct, že pečicí pánev je českou klasikou. Vět-

Více než 26 let vyrábíme na zakázku veškerý dřevěný nábytek: kuchyňské linky,
jídelny, ložnice, dětské pokoje, koupelny, šatny atd. Na nábytek z masivu používáme kvalitní vysušené dřevo, a to převážně smrk, dub a buk.
V posledních letech se zabýváme rovněž francouzským stylem Provence. Jsme
samozřejmě schopni přizpůsobit se jakémukoliv stylu dle přání zákazníka.
Pro naše zákazníky navrhujeme interiéry a zpracováváme vizualizaci.
Vybavujeme nejen byty nebo domy, ale i hotely nebo penziony.

KONTAKTUJTE NÁS

ADRESA

Email: tibor.cicu@seznam.cz
obchod@mamaisoninteriors.cz
Tel: 603 525 936

Nad Vršovskou horou 3020,
Praha 10

www.mamaisoninteriors.cz

www.styl-cicu.cz

šina z vás jí podle nejznámějšího výrobku v tomto sortimentu říká remoska. Od roku 1957 kdy spatřil tento
český vynález světlo světa, se změnilo mnohé, ale remoska zůstala jako nepostradatelný kuchyňský pomocník. V devadesátých letech však po všeobecném nadšení ze zaplavení trhu západními výrobky, byla remoska
opomíjena. V posledních letech se ale zase do českých
domácností vrací. Princip zůstává stejný, jen materiály
se mění. Samozřejmostí je například nepřilnavý teflonový povrch zapékací mísy. Některé typy elektrických
pečících pánví je možné použít také jako hrnec na elektrický nebo plynový sporák. Elektrické pánve jsou oblíbené především díky své univerzálnosti. Můžete v nich
mimo klasické pečení a vaření také smažit, grilovat,
rozmrazovat či zapékat.

V páře bez tuku
Dalším trendem zdravého stravování je vaření v páře.
Vaření v páře patří mezi nejzdravější a nejšetrnější tepelné úpravy potravin. Nelouhuje potraviny ve vodě
a ponechává jim typickou barvu a chuť, ale i dvojnásobek stopových prvků či vitaminů v porovnání s vařením ve vodě. Nejde o žádnou novinku, vaření v páře
používali už ve staré Číně, samozřejmě v primitivní podobě. Současné vysoce sofistikované elektrické hrnce
jsou složené z více dílů. Zásobník na vodu zpravidla
představuje základnu, v jejímž dnu je topná jednotka.
Nad ním se nacházejí tři na sobě poskládané nádoby
s perforovanými dny. Ze zásobníku s vodou díky ohřevu
vychází pára, která stoupá směrem vzhůru a tím zahřívá
potraviny v nich umístěné. Přebytečná pára kondenzuje na stěnách a vrací se zpět do misky na kondenzát
a částečně je odváděná otvorem pro páru. Existují však
i parní hrnce se zásobníkem umístěným na boku. Varné nádoby se vyrábějí z odolných materiálů, které jsou
koncipované na určené teploty, základny buď z plastu,
nebo z nerezu s plastem. Příkon hrnce se běžně pohybuje v rozmezí od 650 do 2000 W. Digitální ovládací
panel obsahuje přednastavená tlačítka pro druhy pokrmů, takže příprava potraviny je plně v jejich režii. Praktickou funkcí, která nadchne, je automatické přepnutí
z programu přípravy potraviny do udržování teploty
pokrmu, takže během další zhruba půlhodiny je jídlo
stále v optimální teplotě a je připravené ke konzumaci.
Jako každý moderní spotřebič, i parní hrnce mají zvukovou signalizaci dokončení přípravy pokrmu, takže nás
informují o tom, že je jídlo připravené.

Hitem jsou parní trouby
Když vaříme v páře, nemůžeme v ní i péct? Můžeme,
když si pořídíme parní troubu. Ta využívá páru, jejíž
teplota nepřesáhne 100 °C, naopak ji lze přesně regulovat průměrně od 35 do 100 °C. Je to pára beztlaká,
takže se na rozdíl od tlakové z „papiňáku“ neporušuje
buněčná struktura potravin, zůstává jim jejich přirozený vzhled i konzistence. Parní trouby tak umějí nejen
vařit (od zeleniny až po maso, a to hned několik pokr-
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mů najednou, aniž by přebraly od sebe vůni), ale můžete v nich také zavařovat, odšťavňovat, připravit kynuté
těsto nebo sterilizovat kojenecké lahve.
Při vaření není nutné používat tuky a ani příliš solit,
jídlo má své aroma. I tučnější ryby, třeba losos, bývají
méně mastné než při přípravě na grilu nebo v klasické
troubě. Nejlepší volbou je pořízení kombinované parní
trouby s horkovzduchem. Ta potom nahrazuje klasickou troubu a můžete v ní vařit, péct i grilovat. Připravené pokrmy budou na povrchu křupavé a uvnitř krásně
šťavnaté.

inzerce

Vaření ve vakuu
Sous-vide – pomalé vaření ve vakuu při stále stejné nízké teplotě – umožňuje připravit pokrmy jak v parních
troubách, tak ve vakuových hrncích. Ještě budete potřebovat vakuovačku a speciální sáčky či fólii. Do sáčku
nebo rukávové fólie (tu je třeba nejprve z jedné strany
svařit) se vloží daná surovina a vakuovačkou z něj (z ní)
odsajete většinu vzduchu, asi 97 procent. Pro vaření
metodou sous-vide je to nutná předpříprava (jinak lze
vakuovačku obecně použít pro prodloužení čerstvosti
potravin, jež se ukládají do ledničky). Takto zabalené
třeba i jednotlivé porce potravin svěříte hrnci na přípra-

vu sous-vide. Ten mívá nejčastěji dvě podoby. V prvním
případě jde o hrnec, jehož základna se nejčastěji vyrábí
z nerez oceli a plastu, ve dně základny je zabudovaná
topná spirála. Do hrnce se vkládá vnitřní vana s teflonovou úpravou. Pak už jen stačí nalít vodu a nastavit
potřebnou teplotu. Příkon těchto speciálních hrnců se
orientačně pohybuje kolem 600 až 800 W. Druhá forma
sous-vide může mít podobu mobilní samostatné hlavice, která se umístí do jakéhokoli hrnce o předepsané
hloubce.
Jakmile bude voda dostatečně horká, vložíte do ní zavakuované potraviny, nastavíte časovač a můžete jít za
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zábavou. Potraviny se připravují při konstantní teplotě, nejčastěji jde o 55 až 65 °C. Při výběru vakuového
hrnce si všímejte i regulace přesnosti teploty, prodávají
se také spotřebiče, jejichž přesnost se pohybuje v řádu
desetin stupně Celsia. Vodní lázeň zajistí, že voda potravinu obklopuje ze všech stran, dochází tedy ke stejnoměrnému ohřívání a nestane se, že by byla z každé
strany jinak hotová. Nejdůležitějším rysem této kuchyňské úpravy je, že dochází k zachování veškerých chuťových a výživových složek potravin, které navíc budou
mít jemnou texturu, doslova se rozplývají na jazyku. Při
vkládání surovin do sáčku či fólie se současně přidávají ochucující přísady, například koření, jež při tepelné
úpravě prostoupí celou strukturou potraviny.

Mixéry a spol.
Při vaření se neobejdeme bez elektrických pomocníků
na rozmělňování potravin. Mixéry se nejčastěji dělí na
tyčové, stolní, ruční šlehače a sekáčky neboli choppery.
Není mixér jako mixér, dopředu zvažte, k čemu ho nejčastěji chcete používat. I v jednotlivých kategoriích jsou
velké rozdíly v cenách, které závisí především na počtu
funkcí a vybavení spotřebičů. Na trhu jsou i speciální
mixéry třeba na smoothie i na drcení ledu.
Tyčový mixér oceníte, pokud v kuchyni nemáte místo na
volně stojící spotřebiče. Má navíc tu výhodu, že ho vložíte do nádoby, ve které je směs určená k rozmělnění.
Třeba přímo v hrnci tak vytvoříte tu nejkrémovější polévku. Kromě polévek či omáček výborně poslouží také
při přípravě koktejlů.
Stolní mixéry jsou skvělými pomocníky v každé kuchyni.
Na rozdíl od tyčového mixéru ingredience vložíte do nádoby, která je součástí mixéru a zapnete. Díky příklopnému víku nehrozí cákance. Stolní mixér zvolte, pokud máte
v kuchyni místo, anebo pokud vám nevadí mixér vyndávat
ze skříňky pokaždé, když jej potřebujete použít.

Není nad domácí jogurt
Proč kupovat kelímky s jogurtem, u nějž vlastně pořádně nevíme, co obsahuje? Radši si ho uděláme doma ve
vlastním jogurtovači. Stačí nalít mléko do čistých skleniček, které dostanete společně se spotřebičem, přidat
trochu bílého jogurtu nebo mlékárenskou kulturu a zapnout přístroj. Ohlídá optimální teplotu i dobu zrání.
Na domácím jogurtu si pochutnáte po 6–10 hodinách.
Skvěle chutná s čerstvým ovocem, müsli, oříšky i čokoládou. Při domácí výrobě máte přehled o tom, co
mléčný výrobek obsahuje. Vyhnete se tak přidanému
cukru, glukózovo-fruktózovému sirupu, škrobům, zahušťovadlům, barvivům a konzervantům. Sami si volíte i jogurtovou kulturu, kterou použijete. Tu seženete
v lékárnách, některých drogeriích a specializovaných e-shopech. Doba zrání závisí na přístroji a také na tom,
zda chcete vyrobit „obyčejný“ jogurt nebo vyzrálejší
s větším množstvím prospěšných bakterií. Obecně platí,
že čím zralejší a zároveň kyselejší výrobek chcete, tím
déle ho musíte nechat zrát.
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Lis nebo odšťavňovač?
Asi budete souhlasit, že domácí džusy, limonády a přesnídávky jsou jistě zdravější než ty z obchodů. Stačí jen
z ovoce či zeleniny získat šťávu. Je lepší odšťavňovač
nebo lis? Tohle dilema se dá snadno vyřešit pokusem. Ve
výsledku je daleko výkonnější lis, v porovnání s odšťavňovačem má mnoho předností. Základním rozdílem je
samotný proces získávání šťávy. Proces probíhá lisováním, nikoliv odstředivou silou u odšťavňovačů. Lisování
je o celých 30-50% efektivnější. Díky tomu získáte mnohem více šťávy a spotřebujete méně surovin. Z jediného jablka lze dostat 0,2 dcl husté šťávy a z pomeranče
0,45 dcl šťávy. Díky metodě lisování se do vylisované
šťávy dostane i dužina. Ta je velmi bohatá na vitamíny,
vlákninu a zároveň je výsledný produkt hustší. Pokud
byste ho chtěli vypít, je vhodné šťávu s dužinou naředit
vodou. Díky této vlastnosti šťávy z lisů je možné ještě
jedno jejich využití. Pouhým vylisováním různých druhů
ovoce a zeleniny vám může vzniknout vynikající domácí
přesnídávka. Konzistence jí bude velmi podobná. Navíc
bez chemických látek, konzervantů a podobných ochucovadel. Pokud přidáte do vylisované šťávy pár piškotů
a kousky celého ovoce, máte pro děti skvělou svačinu.
Odšťavňovačům začaly konkurovat už před několika
lety speciální mixery (makery) na smoothie, jemné pyré
z ovoce a zeleniny. Důvody jsou jasné: nepotřebují tolik
místa, nabízejí snadnější čistění, jsou výrazně levnější
a uchovávají i vlákninu, další z doporučovaných součástí zdravé výživy.

Nudličky a spirálky
Kdo miluje saláty a chce je mít nejen rychle připravené,
ale i oku lahodící, tomu přijde vhod spiralizér, který vykouzlí tenké nudličky z červené řepy, dlouhé okurkové
špagety nebo spirály z ředkviček. Saláty jsou pak mnohem estetičtější, ale i jemnější na skus a lépe stravitelné, než když použijete nůž a pracným krájením navíc
strávíte zbytečně hodně času. Oblíbené jsou také smažené bramborové spirály nebo sláma, které si můžete
dopřávat jako přílohu k mnoha jídlům nebo jen tak. Milovníci raw, tedy syrové stravy, se bez tohoto krájecího
specialisty v zásadě neobejdou. Spiralizér, často přezdívaný také jako špagetovač, na první pohled připomíná
takové vyspělejší struhadlo. Stačí, když nasadíte čepel,
vložíte zeleninu nebo ovoce a pak už jen otáčíte kličkou a sledujete, jak ze spiralizéru padají pestrobarevné
špagety. V balení najdete několik čepelí, ze kterých si
vyberete podle toho, jak široké chcete mít spirály.
Samozřejmě existuje mnoho dalších kuchyňských specialistů, jako jsou fritézy, topinkovače, waflovače, rýžovary, sušičky potravin, zmrzlinovače atd. Záleží jen na
vašich finančních možnostech, frekvenci využívání a velikosti úložných prostor.

Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com
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Domácí
spotřebiče
s vysokým

IQ
inzerce

Moderní spotřebiče jsou
úsporné a šetrné k životnímu prostředí. A také
čím dál chytřejší, takže
pracují více méně samostatně.
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První kritérium při výběru domácí „bílé techniky“ je
spotřeba energie či vody. Výrobci se ve snižování spotřeby doslova předhánějí. Na energetickém štítku,
který je dnes pro většinu elektrospotřebičů povinný,
najdete běžně energetické kategorie A++ či dokonce
A+++ a některé výrobky jsou ještě dál. Špičkové pračky,
myčky nádobí, varné desky či chladničky pracují se spotřebou o 40 procent nižší než třeba před dvěma lety.
Využívají k tomu řadu technologií (tepelná čerpadla,
invertorové motory, elektromagnetické indukční desky
atd.). Dokáží například umýt 15 sad nádobí či vyprat
6 kg prádla v 9 litrech vody.

Kvalita až na prvním místě

produkt zváží a určí průběh celého cyklu pečení (délku,
teploty atd.) tak, aby výsledkem byla šťavnatá lahůdka
se zlatavou kůrčičkou jako od babičky. Některé trouby
nabízejí ve svém elektronickém menu i kuchařku s desítkami receptů na přípravu pokrmů z masa, zeleniny,
pečení moučníků atd.

Pozor na hlučnost
Jedním z důležitých atributů, který má výrazný vliv na
život nejen v panelovém, ale i rodinném domě, je hlučnost. Rozdíl v pár decibelech pak může znamenat rozbroje mezi sousedy a když ne to, tak výrazné narušení
vaší pohody a komfort, obzvlášť při dnešním trendu
propojených obývacích pokojů s kuchyněmi. Uslyšíte

Neméně důležitá je kvalita „odvedené práce“ a ekologický provoz. Moderní pračky již neperou ve vodě s pracím prostředkem, ale ve studené pěně s prací emulzí
(tzv. aktivní pěna – technologie Eco Bubble, Direct
Injection apod.), čímž se zvyšuje účinnost praní a šetří voda i energie. Zvyšuje se tím i šetrnost k vláknům
a barvě. Při mírném znečištění se místo vody používají
na prádlo parní programy. V segmentu chlazení hrají
čím dál větší roli zachování kvality a čerstvosti potravin.
Moderní chladničky jsou rozděleny na zóny, vhodné
pro určité druhy potravin, a to nejen dle teploty, ale
i vlhkosti. Nabízejí speciální přihrádku s přesně regulovatelnou teplotou i vlhkostí vzduchu vhodnou pro
maso či zeleninu (nazývají se např. Clima zone, Clima
chef apod.). Velkými proměnami prochází segment vaření, kde na prvním místě je maximální zachování vitaminů a minerálů při tepelné přípravě pokrmů. Trendem
jsou automatické programy a senzory pro pečení, dušení a přípravu v páře s co nejlepším výsledkem.

Ovládání displejem
Ovládání je intuitivní a jednoduché, přístroje pracují
zcela samostatně a dávají vám čas věnovat se jiné práci,
rodině nebo zábavě. Za prostým dotykem prstu se skrývá elektronika s vysokým IQ. Intuitivní ovládání začíná
již při zapnutí spotřebiče. Hlavní vypínač na každém
spotřebiči se stará nejen o více bezpečnosti a úsporu
energie. Stiskem tohoto tlačítka máte ve zlomku sekundy k dispozici všechny funkce spotřebiče. Pomocí centrálně umístěného zápustného otočného voliče a tlačítek, umístěných funkčně zleva doprava jako při čtení, se
dostanete rychle a flexibilně k cíli. Modré podsvětlení
tlačítek a bílý obdélník na displeji vám přitom na první
pohled ukážou, které funkce jsou právě aktivní. Displej
vám navíc zobrazí všechny relevantní informace o zvoleném programu, případně poradí optimální nastavení.
Moderní pračky, myčky či sušičky pomocí speciálních
čidel samy regulují množství vody, její teplotu, případně si dávkují množství detergentu a řídí průběh celého cyklu tak, aby výsledek praní či mytí nádobí byl co
nejúčinnější při co nejnižší spotřebě elektřiny, vody atd.
Moderní troubě stačí zadat např. „kuře dobře propečené“, nebo „koláč z kynutého těsta“, sama vložený
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druhého člena rodiny od televize, když v kuchyni pustíte varnou konvici, digestoř? Zjistěte si předem parametry hlučnosti každého spotřebiče, který si chcete pořídit. Měření hlučnosti u spotřebičů samozřejmě probíhá
na základě norem. To znamená, že v jiném prostředí může být hlučnost odlišná. Důležité je tak věnovat se
například při instalaci pračky, myčky nebo ledničky jejímu umístění. Spotřebič by správně měl samozřejmě stát
na všech nohách, aby bylo zabráněno nepříjemnému
rezonování. A není to jen o tom – vyšší hlučnost spotřebiče vykazují například v místnostech, kde nejsou „tlumiče“ – to znamená záclony, koberce atp. Pokud chcete
dosáhnout co nejnižší hlučnosti, určitě doporučujeme
volit spotřebiče určené pro vestavbu, jedním z jejich
největších benefitů je vedle atraktivnějšího designu totiž právě výrazně tišší chod.

Samostatné nebo zabudované spotřebiče?
Při zařizování kuchyně máme, co se týká spotřebičů,
dvě možnosti. Buď je tradičně rozestavíme samostatně tak, jak jsme byli zvyklí odjakživa. Lednice, sporák,
sporák, pračka nebo myčka nádobí tak nejsou zabudovány do korpusu. V nerezovém nebo momentálně oblí-
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beném retro designu se mohou stát ozdobou kuchyně.
Druhou možností je pořídit si spotřebiče vestavné. Ty se
zabudují přímo do kuchyňského nábytku, zneviditelní
se a vytvářejí dojem kompaktního celku celé kuchyně.
Výrobci vestavných kuchyňských spotřebičů jsou přísně
omezeni typizovanými rozměry kuchyňských skříněk
a to z toho důvodu, aby vestavné kuchyňské spotřebiče přesně pasovaly do kuchyňských skříněk. Můžeme se
setkat například s těmito vestavnými kuchyňskými spotřebiči - vestavná chladnička, vestavná trouba, vestavná
myčka nádobí, vestavná mikrovlnná trouba atd. Co se
týká digestoře, pak v menší, ale i v klasické kuchyni je
ideálním řešením vestavná digestoř, která zabere minimální prostor, je nenápadná, a tudíž elegantní. Ve větší
kuchyni naopak upřednostníme samostatnou digestoř.
Může být originálním prvkem a estetickým doplňkem,
podtrhujícím dojem z celé kuchyně.

Pro i proti
Volně stojící kuchyňské spotřebiče vyjdou levněji jak
pořizovací cenou, tak i díky snazší instalaci. To je paradox, neboť vestavný spotřebič je oproti volně stojícímu
jen jakýsi polotovar bez vlastní „škatule“ a měl by tedy
být naopak levnější. Na druhou stranu při nákupu všech
přístrojů zároveň lze často vyšší základní cenu vestavných spotřebičů alespoň kompenzovat volbou zvýhodněného setu. Jak volně stojící chladnička, tak i sporák
nebo myčka mají při srovnatelné výšce větší využitelný
objem, neboť vnitřní prostor těch vestavných je menší
o rozměr skříně. Jejich další výhoda spočívá v jednodušším servisu díky tomu, že technik má k zadní stěně volně stojících přístrojů rychlejší přístup.

Designové lahůdky
Sáhnete-li hlouběji do svého účtu, můžete mít třeba lednici z dubu nebo jasanového dřeva s vnitřkem
rozškatulkovaným na jednotlivé zóny včetně spižírny
a centrálně umístěného dávkovače ledu. Nebo si můžete všechny kuchyňské spotřebiče včetně robotů, tyčových mixérů, toasterů, rychlovarných konvic, kávovaru
a váhy pořídit v jedné barvě od sněženkově bílé, přes
pampeliškově žlutou, limetkovou zeleň, mátově zelenou, pomněnkovou modř, šeříkovou lila a sakurově růžovou až po korálově červenou a broskvově oranžovou.
Nebo toužíte po venkovské kuchyni jakoby z devatenáctého století, ale s chytrými spotřebiči? Žádný problém. Hypermoderní technika se schová za masivními
„historickými“ dřevěnými dvířky.

Přístroje myslící za nás
Chytrost a samostatnost domácích přístrojů jde stále
dál a dál. Už je možné na dálku klidně i vařit. Chytré
trouby pohlídají teplotu a mobil dokonce díky kameře
také ukáže, jak to vypadá uvnitř a zda už není potřeba pečínku vyndat. Mimochodem chytré trouby poradí,
jak vařit, aby to zvládl opravdu každý. Může doporučit
recepty na základě toho, kolik máme času. Může také
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pomoci koordinovat více receptů, aby se třeba nestalo,
že přílohy budou nedovařené, když se příliš zaměříme
na hlavní jídlo. Inteligentní lednice dovede zase upozornit na to, když docházejí nějaké suroviny. Dokonce je díky napojení na internet dovede sama objednat,
aby je zásilková společnost doručila domů.

Využijete i specializované pomocníky?
Supermoderní kuchyně připomínají promyšlenou laboratoř. Vše, co má složitější tvar, vyžaduje pracné čištění
od mastného prachu, a tak kořenky, naběračky a další
pomůcky zmizely za hladkými dvířky z odolných materiálů. Dnešní moderní kuchyně mají dokonalé a elegantní linie, které si bez vestavných i volně stojících
spotřebičů už ani neumíme představit. Trouba, varná
deska, lednice, mikrovlnná trouba, digestoř, myčka, kávovar, někdy svoje místo v kuchyni najde i pračka. Při
pořizování dalších kuchyňských pomocníků ale dvakrát
měřte a jednou řežte. Využijete originální polentovač
na výrobu polenty, japonský rýžovar použitelný jen na
specifické druhy rýže, otvírák na šneky, automatický
rolovač sushi nebo sušičku domácích těstovin? Trh je
zaplaven stále důmyslnějšímí přístroji, ale porovnejte,
kolik vám zaberou místa a kolikrát je vlastně využijete.
Opravdu potřebujete třeba miniaturní kotoučovou pilu
na řezání pizzy nebo gilotinu na máslo? Kuchyňská linka není nafukovací, a i když menší spotřebiče schováte
za dvířka nebo do zásuvek – někdy je méně více, už
kvůli přehlednosti.

Horké kuchyňské trendy
Spotřebiče se pochopitelně podřizují stylu kuchyně.
Pokud chcete jít s nejnovějšími trendy, pak si kuchyni
zařiďte v šedých odstínech od tmavě antracitové až po
jemnou šedou. A může jít zcela o šedo-šedou kuchyni,
kde je tato barva jak na dvířkách, tak i pracovní desce.
Šedá může být jako jednolitá barva, často také imituje
beton nebo šedý kámen. Dvířka nemusí být jen zcela
hladká, často byla k vidění i dvířka rámová, která vypadala také hodně zajímavě. Šedá a popřípadě bílá se
kombinuje s dřevodekorem, a to jak s pravým dřevem
(masivem) a dýhou (tenkým plátkem dřeva, který je
nalisovaný na podkladu), tak i s materiály, které dřevo
jen imitují (lamina, lamináty, folie). K vidění bylo světlé
a tmavé dřevo, s jemnou i výraznou kresbou. Designéři si pohrávají také s kresbou a směry let – kombinuje
se horizontální a vertikální směr let na jedné sestavě.
v trendových kuchyních objevují akcenty černé, které jí
dodávají lehce industriální styl. Naprostou novinkou je
použití zlatých povrchů, které se objevují na úchytkách,
které prožívají comeback, nebo dokonce i na zlaté baterii či dřezu. Že by tedy i spotřebiče do budoucna místo nerezem zazářily do zlata?

Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com
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Vše pro stavbu udíren a grilů
Komponenty na zahradní kuchyně
Sklo pod kamna a před krby
Kouřovody ke krbovým kamnům

Zboží zasíláme po celé České republice

•
•
•
•

Litinové rošty a pláty
Šamotové desky a cihly
Nerezové komínové vložky
Slevové sety a balíčky
navštivte náš e-shop www.kamnarina.cz

Velký obývák

v záři světel
Máte-li to štěstí, že váš domov má velký obývák,
můžete si při jeho zařizování dovolit velkorysost.
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V současných interiérech jednoznačně převládá trend
velkých prostor, kde se rodina pohybuje většinu dne
mezi kuchyní, jídelním koutem a relaxační částí. Ta poslední svým vybavením částečně odpovídá původnímu
obývacímu pokoji. S tím souvisí také rozdělení otevřeného prostoru na jednotlivé zóny (společenskou, relaxační). Příčky a dveře zmizely a pro optické rozlišení
jednotlivých zón se využívají různá barevnost, materiál,
kusové koberce či speciální nasvícení.

Trendy v zařízení
Jelikož došlo k vzájemnému propojení míst určených
k přípravě jídla, jeho konzumaci a následnému odpočinku, dostává se po čase ke slovu zase velký jídelní stůl,
který se dá využít i při větší rodinné oslavě. Sestavy nábytku nahrazují nízké nebo závěsné skříňky, mizí televizní stolky, protože televize se stále častěji věší na zeď.
Dalším velkým trendem ve vybavení nábytkem a doplňky je přizpůsobení se životnímu stylu konkrétní rodiny.
S tím pak souvisí, zda tam je, či není televize, knihovna atd. Naopak nezbytnou součástí moderního obýváku je wi-fi připojení. Co se týká nábytku, existují různé
možnosti, jak obývací prostory zařídit. Vybrat si můžete
buď kompletní sestavu, či jednotlivé části z variabilních
programů, jako je třeba komoda, a rozmístit je samostatně do prostoru. Máte tak zaručeno, že celek bude
ladit, přestože se jedná o solitérní kousky. Vybírejte spíše
jednoduché tvary a větší kusy nábytku. Malé by prostor
zbytečně tříštily a posilovaly by pocit nepořádku a nepohody. Vyhněte se malým dekoracím, které ve velkém
prostoru zaniknou. Nebojte se použít výrazné vázy nebo
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dekorativní stolky. Místnost nesmí být zahlcena, obývací
pokoj už dávno není určený k ukládání věcí. Velkému
obývacímu pokoji naproti tomu neublíží například krb,
který by měl být také velký. Je možné jej proti stěnám
barevně zvýraznit nebo si vyhrát při jeho stavbě s nejrůznějšími nikami, které mohou být nasvětlené.

Sedačka v prostoru
Sedací souprava je nejvýraznější a nejdůležitější vybavení obývacího pokoje. Je-li velký, musí být také velká,
klidně pro deset nebo dvanáct lidí. Měla by být opravdu pečlivě zvolená s tím, že dobré provedení je důležité
i ze zadního pohledu. Trend totiž velí umístit ji nejlépe do prostoru, nikoli ke zdi, aby za ní vznikl průchod
nebo místo na nízký kus nábytku. Sedací souprava je
nejdůležitější. Ve velkém pokoji ji může tvořit její modulová podoba s velkým počtem sedacích míst včetně
samostatných křesel. Ale poslední trendy zavádějí solitérní design křesel, odlišný od sedačky. Návrháři se
předhánějí v efektních tvarech i potahových vzorech
samostatných křesel, které se mohou stát ozdobou interiéru. Velký prostor jim pomáhá dokonale vyniknout.

Barvy tlumené a harmonické
Celkové barevné pojetí obývacího pokoje je velmi důležité a mělo by být promyšleno dopředu s ohledem na
budoucí rozmístění nábytku. Zatímco stropy jsou podle
posledních trendů zásadně bílé, barvou je vhodné zvýraznit stěny, u nichž stojí nábytek. Barva, která je vám
nejbližší, se může promyšleně opakovat v celé místnosti: například na kusovém koberci (opticky rozšiřuje

ORION
svítidla

Uhříněveská 581
252 43 PRŮHONICE
pondělí – sobota 9 –18
Email: olp@orion.co.at
Tel: 267750950

www.svitidla-orion.cz

prostor), na polštářích poházených volně na sedací soupravě, aby nepůsobila sterilně, v doplňcích, v obrazech
na zdech. V podobě lehkých motivů se zvolená barva
může opakovat i na textiliích, jejichž základní barva je
ideálně světlá, krémová. Tendence je, aby obývací pokoj, kde rodina tráví volný čas, celkově barevně působil
tlumeně - klidně. Klasické záclony, závěsy nebo těžké
a všezakrývající ubrusy jsou už dávno přežité, nahradila
je vzdušná záclonovina, která propouští světlo, a dekorační „šály“ na jídelních stolech. Samozřejmě barevně
sladěné s výmalbou. Roste i popularita obkladů. Zvolit
si můžete dřevo, kámen nebo v současnosti mimořádně
oblíbené cihly, cihlové pásky či pohledový beton – také
postačí jen jedna stěna, neboť bude poměrně dominantní. Co se týče podlah ve velkých prostorech a tedy
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i v obývacím pokoji, upouští se od světlých materiálů.
Trendem jsou tmavé dřeviny - například exotický merbau nebo třešeň, které dobře kontrastují se světlým nábytkem z javorového dřeva, světlé kůže nebo textilie.
Tmavá podlaha dá světlému nábytku vyniknout a působí luxusně. Promyšlené pojetí podlah skvěle poslouží
k rozdělení prostoru na jednotlivé zóny. Kulatý koberec
se hodí ke klidové části a menší koberečky třeba k pracovnímu stolku.

Hra světel
Lustr? Dnes už je překonanou záležitostí minulého století. I v tak velké místnosti má stropní světlo jen malé
uplatnění - například nad konferenčním stolkem. Místnost by totiž měla být důmyslně spíš nasvícena než osví-

Místo lustru světlo z podhledů
Pro nasvícení celého prostoru s dostatečnou intenzitou
se místo lustru používají zdroje schované do podhledu,
případně přisazené ke stropu, s možností směrování
zdroje, kam je třeba. Toto osvětlení mívá proměnnou
intenzitu. Jednou z dalších možností osvětlení v obývacím pokoji je nepřímé osvětelení. Jeho výhodou je estetické osvětlení, které netvoří stíny. Nepřímé osvětlení je
možné vytvořit například vhodným lustrem svítícím na
strop, jehož světlo se odráží do celého prostoru. Možností je i svícení za hranou sníženého podhledu –světelný zdroj je skrytý za hranou (stropní nika) a svítí na
plochu stropu. V návrhu celkového osvětlení v obývacím pokoji lze tímto typem osvětlení zcela nahradit centrální svítidlo. Vhodné rozmístění a návrh svítidel může
určit bytový architekt.

Světlo k televizi a na čtení
Samostatnou kapitolou je sledování televize. Pro odstranění přílišného kontrastu mezi jasnou obrazovkou
a tmavým okolím je třeba použít vhodné nástěnné nebo
stolní svítidlo (například s kompaktní zářivkou 5 nebo
7 W). Svítidlo je samozřejmě nutno umístit tak, aby se
neodráželo na skle obrazovky a neoslňovalo. Chceme-li
svítit na zeď za televizorem, je vhodné použít speciální,
tzv. televizní světelné zdroje, nebo pásy LED.
Potřebného osvětlení pro čtení dosahujeme pomocí
místního osvětlení přenosnými stojanovými, ale I nástěnnými nebo závěsnými svítidly. Je třeba, aby takové
svítidlo mělo dostatečně hluboké neprůhledné stínidlo,
abychom ze strany neviděli zdroj světla přímo.

Jídelní část
Volba osvětlení v jídelní části záleží na druhu uživatele. Rodiny s dětli a starší lidé, spíše preferují výkonné,
plošné osvětlení jídelního stolu. Požitkáři raději upřednostní bodové osvětlení, kde bodovky umožní vyniknout lesku příborů, skla, talířů, které navodí slavnostní
dojem. S bodovým osvětlením lze současně pro navození příjemné atmosféry stolování, kombinovat svíčky,
jejichž smysl u plošného osvětlení zaniká.
cena. Základním požadavkem pro osvětlení v obývacím
pokoji je navození příjemné atmosféry, nicméně není
možné zapomínat na funkčnost osvětlení při obvyklých činnostech, jako je sledován televize nebo čtení
knih a různé ruční práce. Současný trend v osvětlování obývacích pokojů se odchyluje od použití jediného
centrálního svítidla na stropě uprostřed místnosti, jako
tomu bývalo kdysi. Pokud ale na lustr nedáte opustit,
je vhodné ho doplnit ještě několika samostatně spínanými nástěnnými, stojanovými či stolními svítidly. Použít lze kompaktní zářivky s teple bílým světlem. Pro
zdůraznění různých detailů (vázičky v poličce apod.) je
možno použít směrové halogenové nebo LED žárovky
(tzv. spoty – „bodovky“).

Efektní i úsporné stmívání
Pro příjemný večer při sklence nebo rozhovoru určitě
oceníte stmívání. Nejenže vám umožní regulovat intenzitu osvětlení přesně podle vaší potřeby, ale navíc
jejím snížením i šetříte elektrickou energii. Stmíváním
můžete ušetřit až 20 % nákladů na osvětlení. Jsou různé typy stmívačů, ať už podle techniky, estetiky nebo
funkčnosti. Můžete si taky vybrat stmívač podle barevného provedení nebo způsobu ovládání. Podle ovládání máte k dispozici dva typy a to s otočným ovládáním,
kde otáčíme knoflík a ovládáte tak intenzitu a barvu
světla nebo stmívače s krátkocestným ovládáním, které
reagují na stisk dotykové plochy. Krátkým dotykem jen
rozsvítíte nebo zhasnete světlo a delším dotykem regulujete intenzitu a barvu světla.
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Designové vypínače i zásuvky
Nudným vypínačům s jednobarevným dekorem odzvonilo. Sortiment je velmi pestrý, záleží především na
vašich prioritách.Na trhu najdete nepřebernou škálu
rámečků - od barev, přes materiály, tvary až po počet
rozdílných funkčních tlačítek. Zájemci mohou vybírat
mezi zásuvkami z klasických plastových materiálů, které jsou k sehnání v běžných obchodních řetězcích, nebo
netypických materiálů, které jsou k dostání ve specializovaných obchodech. Nabídka zahrnuje druhy průhledné, strukturované, z přírodního masivu a nechybí
ani retro vzory, jež najdou své uplatnění v bytech nebo
rodinných domech s rustikálním nábytkem. Není tedy
problém sladit barvu zásuvek s ostatními zařizovacími
předměty a získat tak komplexní design v celém interiéru. Novodobé vypínače jsou variabilní, panely zásuvek
je možné již pořídit předem rozdělené na několik menších ploch a tím ušetřit místo na stěně. Díky široké barevné škále můžete vypínač sladit s výmalbou prostoru.
Vypínače a zásuvky mají jednoduchý design založený
na typických čistých minimalistických tvarech. Vypínače a zásuvky by měly splňovat i bezpečnostní kritéria.
Pokud máte malé děti, je vhodné mít zabezpečené zásuvky s dětskou pojistkou v podobě clonek na otvorech
v zásuvce.

Funkční svítidla
Málokterý obor se v poslední době rozvíjí tak rychle
jako osvětlení. Dynamický vývoj nových technologií jde
ruku v ruce s moderním designem. V designu svítidel
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v současnosti existují dva základní směry a přístupy návrhářů i architektů. V oblasti funkčního osvětlení je kladen důraz především na účelnost, energetickou úspornost a kvalitu světla, čemuž se podřizuje také design.
Zpravidla jde o jednoduchá svítidla, někdy jsou to jen
jednoduché integrované „bodovky“ či lineární svítidla.

Dekoratvní svítidla
Jinou kapitolu představují dekorativní svítidla, vytvářející světelnou scénu dvojím způsobem. V prvním je
svítidlo víceméně nenápadné či dokonce skryté a podstatný je světelný efekt. Využívá se především nepřímé
osvětlení, kombinace přímého a nepřímého světla, hry
světel a stínů. Tato svítidla se hodí do interierů s výtvarnými či jinak výraznými prvky, jakými jsou sochy, obrazy, atypický nábytek, kontrastní barvy. Plastické tvary
vrhají na stěny a strop zajímavou stínohru, návrháři
využívají průsvitnost materiálů, lom světla na broušeném skle, odraz světla od stříbrných či jiných odrazných
ploch apod. Stínidla se vyrábějí ze skla, oceli, mědi, akrylového skla, plastu, textilu, dřeva, keramiky či kůže.
Výjimkou nejsou ani neobvyklé materiály jako barevné
sklo filc, dýha, papírové origami, háčkované stínidlo
na způsob krajky, ale i rafinované kompozice z drátu
a měkké organické tvary vytvořené ze silikonu. Na trhu
jsou i keramická stínidla s povrchem imitujícím beton.
Dekorativní svítidla jako dominanta se hodí do velkého
prostoru, kde mají šanci dokonale vyniknout.
Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com

SPECIÁLNÍ NABÍDKA RYCHLÉHO DODÁNÍ

OBJEDNÁVKA NA MÍRU – DODÁNÍ DO 3 TÝDNŮ
NABÍDKA PLATÍ JEN PRO VYBRANÉ MODELY OD 24. 10. DO 7. 11.

Více informací v prodejnách ASKO-NÁBYTEK v ČR.

potažení zad

výběr nožiček
S MOŽNOSTÍ NAPLÁNOVÁNÍ
RŮZNÝCH SESTAV A ROZMĚRŮ
PODLE VAŠEHO PŘÁNÍ...

PONGAU
Variabilní prostorná
sedací souprava
Další potahy
v aktuální
nabídce

Lůžko 125 × 255 cm
za příplatek

s možností plánování různých
sestav a užitkových funkcí. Tkaná
látka casino antracit, jádro sedáku
ze studené pěny, výběr nožiček,
podhlavníky, potažení zad, polštářky,
1007211-..

Opěrka hlavy

Úložný prostor

Rozklad na lůžko

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

Křeslo

www.asko.cz
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Truhlářství-Radek Leitl
Poděvousy 108
345 61 Staňkov
okres: Domažlice

Telefon + fax: 379 732 297
Mobil: 604 806 285
Email: nabytek.leitl@seznam.cz
www.nabytek-leitl.cz

Firma, TRUHLÁŘSTVÍ LEITL, byla
založena roku 2000. Zabýváme se
výrobou dřevěného masiv nábytku
a replik lidového nábytku z konce
19. století.

Na zakázku vám vyrobíme repliky nábytku
z masivu v mnoha variantách provedení
a v kvalitní povrchové úpravě. Další službu,
kterou vám můžeme nabídnout je renovace vašeho starého, i částečně poškozeného dřevěného nábytku, popř. vykoupení
vašeho starého selského nábytku.
Tento dřevěný nábytek, antik, vyrábíme
z přírodního masivu. Přírodní dřevo je nejstarší a nejpřirozenější surovinou pro výrobu nábytku, proto jsou naše repliky nábytku z masivu příjemné jak na pohled, tak
i na dotek. Masivní nábytek svým vzhledem vytváří klidný a útulný domov.
Povrchovou úpravu nábytku provádíme
voskováním, čímž je zaručena absolutní
nezávadnost nábytku. Voskování je ekologicky neškodné, velmi stálé, má antistatické vlastnosti a chrání dřevěný nábytek
proti škůdcům
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Ložnicová oáza
Ložnice coby relaxační místnost má vyzařovat pozitivní energií, která nás nabíjí.
A to nejen během spánku, ale i ve chvílích pouhého odpočinku.

inzerce
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Ložnice vyžaduje vhodné podmínky k nabírání sil. Narušitelů, kteří nás o tuto funkci mohou okrádat, je celá
řada – hluk, světlo, teplota, velikost pokoje, tvrdost matrace, nepohodlí polštáře. Ale vadit může i barevnost
ložnice, každý z nás má svoje oblíbené i neoblíbené
barvy. Pro aktivování regenerační energie by v ložnici
mělo být jen to, co souvisí s její funkcí jako odpočinkové
místnosti. Tedy postel, noční stolek, šatní skříň, případně komoda, lampička a doplňky jako závěsy, koberce,
pokojové kytky, případně v přiměřeném množství pozitivní fotografie, obrázky či jiná umělecká díla. Všechno
ostatní už je nadstandard odpovídající velikosti místnosti. Více než kde jinde se v ložnici zúročí minimalistický přístup v zařizování interiéru. Jednoduchost, jasnost,
přehlednost a vzdušnost vytvoří prostředí pro klid mysli
a uvolnění. Současně umožní energii v prostoru volně
proudit.

než si koupit nový. Jedna dobrá rada zní: čím více lamel,
tím lépe. Doporučení si zaslouží luxusnější rošty segmentové. Ty na rozdíl od lamelových obsahují na ložné
ploše segmenty, které jsou pohyblivé ve všech směrech
a umožňují kvalitní oporu těla i při poloze mimoběžné
s osou roštu – tedy například při poloze skrčeného těla.
Prodyšnost segmentových roštů je samozřejmě zacho-

Pohodlná postel
Základem ložnice je samozřejmě lůžko. Jeho typ volíme podle svých představ, vkusu, prostorových možností
a stylu místnosti. V luxusně laděném interiéru se bude
vyjímat atraktivní čalouněná postel potažená pravou
kůží, vyznavači moderny mohou zvolit jednoduchou
kovovou postel nadčasového vzhledu a máme-li ložnici v rustikálním stylu, dáme asi přednost dřevěnému
masivu. Zatímco pár let dozadu byly doporučovány více
dřevěné rámy s volně vloženými rošty, dnes se vrací do
módy opět celočalouněná lůžka s rošty zabudovanými
v konstrukci napevno. Ale pořídit si můžete i něco mezi
- jen čalouněný rám, který si sami doplníte matrací, případně i roštem. Postel by měla být dostatečně dlouhá
(k výšce postavy se připočítá 25 cm) a široká nejméně 80
centimetrů. Výška postele se dá ovlivnit výběrem postele nebo volbou správně vysoké matrace nebo vhodným
roštem. Za vhodnou výšku se považuje 40-50 cm nad
zemí, starší nebo vyšší lidé preferují 50-60 cm.

Základem je rošt
Podkladem pro matraci je rošt a na něm velmi záleží.
Měl by tvořit s matrací symbiózu, aby naše tělo leželo
v anatomicky správné poloze, eliminovaly se bolesti zad,
a přitom pro nás spaní bylo pohodlné. Postelové rošty
existují v mnoha variacích, od standardních pevných
až po luxusní s možností polohování v oblasti nohou,
zad i hlavy. Manuální nebo motorové, které si nastavujete ovladačem. Jejich výběr záleží na tom, kolik času
v posteli trávíme a jaké jsou naše požadavky na komfort. Úzké lamely pomáhají změkčit a odpružit matrace
tam, kde člověk potřebuje příjemně zapadnout nebo
naopak zajistit dokonalý protitlak tam, kde se nejvíce
tlačí na lůžko. Pokud si nepořizujete postelový korpus
s roštem napevno zabudovaným, při výběru samostatného roštu se ale raději poraďte s odborníky nebo dejte
na doporučení známých. A nekupujte ty levné. Aby se
vám nestalo to, co už mnozí známe – lamely se časem
posunou, či úplně vypadnou z bočnic a vám nezbude
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vána. Lamelové a segmentové rošty jsou neporovnatelně vhodnější volbou než pevná a neprodyšná podložka.
Dají se také dobře udržovat v čistotě, což je důležité
především pro lidi trpící alergiemi a astmatiky. Klasická pevná deska s otvory také není vhodná pro všechny
druhy matrací - například pro pěnové nebo latexové,
protože tyto matrace nejsou dostatečně pružné.

Pestrá nabídka matrací
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

HARMONIE DOMOVA
NALADÍME VÁS NA SPRÁVNOU NOTU

PŘEDSTAVUJEME VÁM POSTELE BOXSPRING

HIT

2 × pružinový box
2 × pružinová
matrace

Boxspring Orlando,

látka černá, 180 × 105 × 208 cm,
lůžko 180 × 200 cm, 531435-00

19 490.Sleva

48%

9 999.-

Postele kontinentálního typu neboli tzv. „BOXSPRINGY“ jsou postele, Pružný podklad matraci dodává přirozenou tuhost a pružnost. Svrchní
které zajistí zdravý a pohodlný spánek, po kterém v dnešní uspěchané podložku – topper – si můžete vybrat dle vlastního vkusu a potřeby.
době řada lidí touží. K výhodám postelí Boxspring patří jejich výška,
funkčnost a design přinášející zasloužený luxus.
Pevný rám postelí BOXSPRING může mít různá provedení: kovový, dřevěný nebo čalouněný různými typy potahových látek. Mimo jiné nabízíme
Základem jedinečnosti postelí BOXSPRING je jejich konstrukce. Ta je tvo- možnost výběru úložného prostoru. Je jen na Vás, pro jaké provedení
řena pružným boxem uloženým v rámu postele, hlavní matrací a svrchní se rozhodnete. Dopřejte si kvalitní relaxaci při odpočinku nebo spánku
„podložkou“ neboli topperem. Hlavním a základním prvkem je spodní a nechte se hýčkat každý den.
pružinový box, který slouží jako ortopedický podklad pro hlavní matraci.

Ukázka řezu
boxspringové taštičkové
základny, matrace a topperu
Nabídka platí do 21. 11. 2019 nebo do vyprodání zásob ve všech prodejnách ASKO - NÁBYTEK v ČR včetně e-shopu www.asko.cz, a to - pokud není u konkrétního zboží uvedeno jinak - až do vyprodání zboží
skladem. Pak si zákazník může zboží v uvedené době v prodejně objednat za stejných podmínek a cen. Chyby v tisku vyhrazeny. Ceny jsou uvedeny bez dekorace, dopravy a montáže, včetně DPH. Společnost
ASKO - NÁBYTEK si vyhrazuje právo změn v barvě a variantě nabízeného sortimentu, uvedené rozměry jsou orientační. Na přání zákazníka zajistíme dopravu a montáž. Zboží zakoupené v kamenné prodejně
nezasíláme na dobírku. Výběr potahových látek za příplatek. *Slevy se odečítají z doporučených maloobchodních cen. Více informací v prodejnách ASKO - NÁBYTEK v ČR.

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

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.

Jaké lůžkoviny?
Než si budete vybírat lůžkoviny, odpovězte si na několik otázek: jaká je pokojová teplota v ložnici během
všech ročních období, jestli máte zájem o tenčí či tlustší
přikrývku, zda potřebujete hypoalergenní provedení,
jestli má přikrývka odvádět vlhkost, zda potřebujete
standardní neboprodlouženou velikost. Teprve když
budete mít v těchto parametrech jasno, vydejte se do
specializovaného obchodu. Lůžkoviny - tedy polštáře
a přikrývky mohou na první pohled sice všechny vypadat stejně, ale není tomu tak. Liší se materiálem povlaku, způsobem zpracování, druhem náplně a gramáží.
Správně zvolený ložní set by měl dobře pohlcovat vlh-
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kost těla a mít dobré izolační vlastnosti. Mnozí z nás
si pořizují umělá vlákna kvůli jednoduché údržbě, dají
se prát v pračce na 40 °C. To samozřejmě neplatí pro
alergiky. Ke zničení alergenů je nutné prát na 90°C a ne
každý umělý materiál je pro ně vhodný. Trendem jsou
lůžkoviny pro různá roční období. Pro léto jsou ideální lehké přikrývky s výplní s nižší gramáží a chladivým
efektem. Pro celoroční používání jsou určené středně
hřejivé lůžkoviny, síla přikrývky je ale nevhodnější pro
jarní a podzimní období. Existuje pestrá paleta náplní:
od polystyrenových kuliček a polyuretanových tyčinek,
přes duté vlákno, ovčí rouno, pohankové nebo špaldové slupky až k prachovému peří.

Kvalitní povlečení
Na povlečení není důležitý jen design, ale především
materiál. Čemu dáváte přednost? Bavlněnému krepu,
saténu, lnu, mikrovláknu, žerzeji, hedvábí nebo flanelu? Ať si vyberete kterýkoliv, pečlivě zkontrolujte jeho
kvalitu. Nezapomeňte, že v povlečení strávíte třetinu
svého života a jakékoli závadné látky mohou ohrozit
vaše zdraví. Jistotu zdravotní nezávadnosti máte u evropské produkce. V EU je u textilních výrobků tolerováno méně než 5% jiných vláken, než je uvedeno na
etiketě. Jak pro úpravu, tak pro barvení jsou v EU používány pouze chemikálie, které prošly testy a nepoškozují zdraví. Asi nejvíc žádané je povlečení vyrobené ze
100% bavlněné tkaniny ošetřené nežehlivou a nesrážlivou úpravou.

Neviditelné skříňové stěny
Prostor – to je asi nejdůležitější rozměr, na který musíme při zařizování ložnice myslet. Nepřehledné skladiště
ručníků, oblečení a věcí, které se nikam nevešly, vám
na klidném spánku nepřidá. Většinu těchto problémů
ale dokážou jednoduše a elegantně vyřešit vestavěné
skříně. Moderní vestavěné skříně a nábytek do ložnice
jsou navíc velmi hezkou dekorací celého pokoje. Skříň
nemusí mít záda ani strop – ušetří se z výsledné ceny
a pár centimetrů vzniklých vynecháním zad se také
hodí. Skříň nebude překážet a narušovat tvar místnosti
a ještě získáte spoustu úložného prostoru navíc. Místo
ušetří i posuvná dvířka na kolejnicích. Ty musí být nahoře i dole, protože ve spodní kolejnici jezdí kolečko,
které nese váhu dveří, horní kolejnice pouze vymezuje distanční mezeru u stropu a udržuje dveře ve svislé
poloze. Výhodou tohoto systému je, že není náročný
na vysokou nosnost stropu. Nepopiratelnou výhodou
vestavěných skříní je jejich systematické využití úložného prostoru. O jeho přehlednost se postarají například
průhledné kontejnery, prosklená čela zásuvek a drátěné programy. Dosažitelnost uložených věcí zase zaručí
výsuvné a sklápěcí šatní tyče. Výsuvné police jsou zase
například vhodné pro odkládání bot. Platí zásada, že
místo nahoře u stropu a dole u podlahy náleží věcem
nejméně potřebným a užívaným. Věci, které potřebujeme mít po ruce často, ukládáme do zóny mezi výškou
očí a pasu. Stále více se prosazuje u zásuvek používání
pojezdů s dotahem stejně jako u posuvných dveří, které

skříň dovřou. Určitě stojí za to nechat si při plánování
udělat počítačovou vizualizaci vnitřního prostoru, nebo
si aspoň udělat nákres.

Paleta materiálů
V nabídce dodavatelů vestavěných skříní, kteří vám ji
vyrobí na míru, nalezneme masivní dřevo, laminované desky, překližku, nejrůznější dřevotřísky, plast, ale
i plech, plexisklo nebo sklo. Mezi nejžádanější výplně
patří laminované dřevotřísky, zrcadla a lacobely (barevné lakované sklo). Populární je i bambusový výplet,
dodává nábytku retro styl. V současné době ale vede
trend kombinace bílé v jakékoliv podobě - lamino, lacobel, matelac (ploché plavené sklo, u kterého je jedna strana matovaná nástřikem vysoce kvalitní kyseliny
a druhá strana je lakovaná) - s pastelovými barvami.
Elegantní variantou je pískované sklo, které jemně propouští světlo a naznačuje vnitřní uspořádání interiéru.
Tady ovšem pozor na lákavé obrázky z katalogů – police za pískovaným a podsvíceným sklem se většinou
pro účely fotografování vybavují šatstvem jedné barvy,
náš šatník je však mnohem pestřejší a v interiéru může
barevná změť za sklem působit trochu rušivě. Skleněné
povrchy vypadají nádherně, ovšem musíme si u nich dát
také pozor na vrhání odlesků slunečního svitu na nevhodná místa.

Záclony, žaluzie nebo rolety?
K oknům neodmyslitelně patří i záclony. Mnoha lidem
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připadají zbytečné, zvláště v případě, máte-li žaluzie.
Záclony jsou však vynikající v případě, že máte rádi své
soukromí, protože přes ně, na rozdíl od žaluzií, nejde
vidět. Navíc jsou skvělým dekoračním doplňkem, bez
nich místnost vypadá suchá a nevýrazná. Výběr je dnes
více než široký, takže na klasické záclony, jaké měla na
oknech vaše babička, můžete zapomenout. Na trhu
najdete různé varianty, ať už co do materiálů, barev,
délek, vzorů či struktur. Největší oblibě se dnes těší
provázkové záclony nebo záclony z organzy – lehkého
a průsvitného materiálů, který zjemňuje dopad paprsků slunce. Co se týče zastínění oken proti slunci, účinné
jsou již výše zmíněné žaluzie. Pokud si chcete interiér
ozvláštnit a klasické se vám nelíbí, zkuste látkové, dřevěné či bambusové žaluzie. Zkusit můžete také rolety,
zvláště pokud nejste zastánci závěsů. Ty mají tu výhodu, že vám vytvoří ideální podmínky ke spánku tím, že
skvěle zastíní celou místnost. Ráno je však srolujete,
v oknech vám nic nezaclání ve výhledu (jako v případě
žaluzií) a navíc vám na ně nepadá prach. Opět je na
výběr spousta variant, ať už látkové římské rolety nebo
z bambusu.

Black-outové řešení
Současným trendem v oblékání oken především v ložnicích je používání tzv. blackoutů, tedy technických tkanin. Sklo se díky nim nepřehřívá a klima tak zůstává příjemné. Použít je lze na římské rolety, panely i klasické
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rolety, ale běžné je jejich využití také jako podšívka na
závěsy. Podle stupně propustnosti je lze rozdělit na dimouty a black outy. Dimout je polotransparentní látka
filtrující světelné paprsky, která odráží působení horka
a zároveň poskytuje skvělou tepelnou izolaci. Blackout
zaručuje v kombinaci s roletovým boxem a bočním lištovým vedením až 100% zatemnění. Montáž tohoto
typu rolet se provádí přímo do zasklívací lišty okenního
křídla a díky tomu je zachována funkce otevírání okna
a větrání ventilací. Roleta může být ovládána pružinou,
řetízkem nebo elektrickým pohonem. Atmosféru vhodnou pro kvalitní odpočinek podpoříte výběrem neutrálním barevných odstínů.

Světlo, které neoslňuje
Pro atmosféru ložnice je velmi důležité, jak si poradíme
s jejím osvětlením. Velkoplošná svítidla by měla vyzařovat nízký jas. Celkové osvětlení zajistí nástěnné svítidlo
pro nepřímé osvětlení, instalované na zdi nad postelí.
Je příjemné a zaručí, že ležící osoba není nikdy přímo
oslněna světelným zdrojem. Ke čtení je dobré zvolit takové osvětlení, které zaručí pohodu při čtení s ohledem
na partnera. Orientační svítidla jsou ideální pro bezpečný pohyb v nočních hodinách. Díky nízké spotřebě
energie jsou vhodná LED, protože mohou svítit celou
noc.
Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com

Český výrobce zdravotních matrací,
lamelových roštů a postelí z masivu
Postel z masivu ONTARIO dub, dvoulůžko

10.990,-

19.990,-

Postel z masivu GABRIELA buk, dvoulůžko

ONTARIO

9.390,-

17.990,-

GABRIELA
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NEJŠIRŠÍ SÍŤ STAVEBNIN V ČR
S VÍCE JAK 150 PRODEJNAMI

Komerční prezentace

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ SE STÁVÁ NUTNOSTÍ
V návaznosti na snižování energetické náročnosti staveb se řízené větrání stává nezbytným ve všech
druzích výstavby, především však pro bydlení, ať již v bytových nebo rodinných domech.
Do popředí zájmu se dostává moderní a vysoce efektivní využití lokálních – decentrálních rekuperačních jednotek. Mezi jednotlivými typy jsou však značné rozdíly, které se projevují především v jejich
účinnosti, užitných vlastnostech, nárocích na obsluhu a údržbu.
Pro své výborné parametry a vybavení provozními vlastnostmi je už 6 let na našem trhu úspěšně využíván typ DIMPLEX DL 50WA, WE a WH z produkce Glen Dimplex Group.
Předně je potřeba uvést, že se nejedná o výrobek, obsahující keramickou vložku, kde střídavě v krátkých intervalech cykluje procházející vzduch , který se
ohřívá nebo ochlazuje.
Jednotky DIMPLEX jsou stejně jako centrální rekuperace, vybaveny protiproudým křížovým výměníkem,
přes který se dvěma ventilátorky řízeně prohání vnitřní
a venkovní vzduch. Množství vyměňovaného vzduchu
lze nastavit v rozmezí od 10 do 55 m3/hod., přičemž
účinnost předávání tepla se pohybuje až do hodnoty
87%.
Významnou předností je velmi tichý provoz, kdy při
nejčastěji užívaném 1. stupni, tj. 15 m3/hod, měřená
hlučnost dosahuje téměř neslyšné hodnoty akustického tlaku, ve vzdálenosti 1 metr jen 17dB(A)! Proto
se s úspěchem instalují i do ložnic, kde naprosto neruší.
Jednotka je vybavena výměnnými filtry. Pro nasávaný vzduch F7, pro odváděný vzduch G4, což oceňují
především alergici, pro které je to ochrana proti pylům a jiným jemným prachovým částicím.
Proti omezení tepelných mostů přes obvodovou stěnu mezi vnitřním a venkovním prostředím, je tělo
rekuperační jednotky vyrobeno z extrudovaného polystyrénu s vysokým tepelným odporem, které vylučuje vznik tepelného mostu. Celý prostup obvodovou stěnou je přes tepelně izolační tubus, do kterého
se jednotka zasouvá a tvoří pak jeden, skvěle izolovaný celek, který zajišťuje mimo tepelnou izolaci
také akustický útlum vnějšího hluku v úrovni 56 dB(A), proto se s výhodou instalují do stěn, orientovaných k hlučným komunikacím, případě železnici.
K plně automatickému řízení výkonu větrání slouží vestavné „čidlo kvality vzduchu“, které samo reguluje provoz rekuperace podle toho, jaká je úroveň koncentrace CO2 v místnosti a s tím zpravidla
související i vlhkost vzduchu.

Komerční prezentace

Vyřešen je i odvod kondenzované vzdušné vlhkosti, který je odváděn vyspádovaným sběračem do vnějšího prostředí na vnější okapničku, odkud mimo stěnu kape na zem.
Výhodou je rovněž možnost dálkového bezdrátového ovládání až 6-ti jednotek jedním ovladačem.
Signalizace potřeby výměny filtrů je vhodným upozorněním pro zdravotně bezproblémový provoz.
Uživatelé oceňují možnost nastavit v letním období jednosměrný provoz, kdy ve večerních a nočních
hodinách se přes jednotku nasává do místností „chladnější noční vzduch“, který se akumuluje, aby se
ráno zavřela ventilační křídla oken a chlad se uchoval až do odpoledních hodin. Je to taková velmi jednoduchá „klimatizace“ prakticky zdarma.
Nejdůležitější je provoz v zimním období. Znehodnocený vzduch se musí nahradit čerstvým, přičemž
snahou je, aby teplo z odvětrávaného vzduchu se neztratilo, ale vrátilo se s čerstvým vzduchem zpět
do místnosti nebo domu. Jenže s tím vzduchem, který se odvádí, odchází rovněž nechtěná vlhkost, aby
nekondenzovala na chladných místech v interieru. To je správný princip, ale
jsou -li venkovní teploty pod 0°C, může přiváděný venkovní vzduch způsobit, že na výměníku kondenzovaná vlhkost zamrzne a jednotka by se stala
neprůchozí.
Rekuperační jednotky DL 50 jsou zajištěny proti
zamrzání kondenzátu ve výměníku následovně:
U jednotek v provedení WA a WE je ve výměníku čidlo, které v případě zamrzání kondenzátu
zastaví přívod mrazivého vzduchu. Odcházejícím
vnitřním teplým vzduchem se výměník odmrazí
a kondenzát odteče z jednotky. Následně se přívod venkovního vzduchu obnoví.
U jednotek WH je integrováno na vstupu venkovního vzduchu topné tělísko, které při poklesu teploty nasávaného vzduchu pod 0°C začne vzduch
přihřívat, při teplotě pod -10°C topí naplno s výkonem 200 W a větrání probíhá nepřetržitě.
Výhodou těchto jednotek je možnost osazení jak do novostaveb, kdy se při vyzdívání obvodových stěn
vynechá čtvercový otvor pro usazení hranatého tubusu. Do stávajících obvodových stěn provedených
z tvrdých materiálů, jako jsou cihelné zdi nebo různé panely, třeba i betonové, využívá se k dodatečnému provedení otvoru vrtací souprava, kterou se „vyvrtá“ kruhový otvor o průměru 31 cm, do kterého
se pak vkládá kruhový teleskopický tubus a do něj pak vlastní válcové těleso rekuperační jednotky.
Je vždy výběr mezi hranatým nebo kruhovým tubusem, který je součástí kompletní sestavy a zahrnut
v ceně.
Délka celé sestavy je variabilně přizpůsobivá podle tloušťky obvodové stěny vč. případné izolace
do 53, resp. 64 cm.
Dalšími výhodami jsou:
• možnost programování intervalů výměny filtrů, podle úrovně znečistění ovzduší
• volba pouze odvádění vzduchu ven, nebo pouze nasávání z venku dovnitř
• programování denního a nočního režimu
• programování doby větrání
• programování osvětlení displeje denní nebo noční zhasnutí
• nastavení jasu displeje
• programování citlivosti čidla kvality vzduchu (CO2)
• dálkové bezdrátové ovládání jednotlivých jednotek, nebo skupinové až 6 ks jedním
ovladačem
• velice snadná údržba a čistění
• minimální provozní spotřeba elektrické energie
• každá jednotka pracuje samostatně, podle toho kde a kdy je to potřeba.
Prezentace: http://www.termokomfort.cz/dl/

Rekuperační jednotky DIMPLEX dodává:
TERMO KOMFORT Brno, www.

dimplex.cz

koupelna
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si žádá styl

Moderní

inzerce

Koupelna by nám měla po
ránu dodat energii a večer
poskytnout uvolnění a od−
počinek. Proto by nám v ní
mělo být příjemně.
Bydlení | 49

Výběr koupelny bývá většinou rozhodnutím na několik
desítek let, mnohdy dokonce na celý život. Zatímco styl
ložnice či obýváku můžete obměnit během několika
hodin, zásadní změna koupelny či toalety se neobejde
bez poměrně pracných stavebních zásahů. Dříve než se
tedy do takových prací pustíte, ať již budete vybavovat
svou zcela novou koupelnu nebo rekonstruovat původní, měli byste si dobře promyslet, co od ní vlastně požadujete a jak ji budete užívat. Teprve poté se pusťte
do výběru keramiky, nábytku, baterií a dalších doplňků,
dumejte nad nejlepšími tvary a barevnými odstíny.

Koupelna jako součást ložnice
V současné době, kdy vše spěje k otevřenosti a propojenosti, se objevují koupelny zařízené nikoliv jako samostatná místnost, ale jako součást obytného prostoru.
Koupelna bývá oddělena třeba jen průhlednými pojízdnými panely, a proto je velmi důležitý design odkladů,
který může mít samozřejmě jiný desén i barevnost, ale
měl by být v harmonii s ostatním interiérem. Můžeme
se setkat s vanou jako součástí ložnice, nebo dokonce
obývacího pokoje. Toto zatím netradiční uspořádání
umožňuje rodině ještě větší kontakt a působí jako zajímavý interiérový prvek. Budoucnost ukáže, zda se tento trend masově rozšíří do běžných domácností.

Návrat dřeva
Ne každá domácnost pochopitelně nabízí propojení ložnice s koupelnou. Existuje rozmanité množství
koupelnových variant. Jinou podobu má minimalistická koupelna pro malý městský byt, a zcela jinou bude
mít velkorysý design luxusní velké koupelny s vanami,
vířivkou a velkými zděnými sprchovými kouty. Jedno
ale mohou mít společné – studenou keramiku začalo
nahrazovat dřevo. Dřevěné panely, které vedou ze zdí
až ke stropu, vytvářejí jedinečnou čistotu moderního
designu. Také skříňkám dekor dřeva sluší a co hlavně
– působí útulně a umocňuje „teplo domova“. Masivu
se bát v koupelně nemusíme, povrchové ošetření olejovoskovanou vrstvou zajistí potřebnou odolnost vůči
vlhkosti i vodě, které tak nemají šanci do dřeva proniknout, Pokud byste si přece jen netroufli na masivní či
dýhovaný nábytek, můžete si pořídit dřevodekory na
fóliovaných či lamino materiálech. Zcela věrná imitace
dřeva včetně jeho 3D struktury je pro dnešní výrobní
technologie naprostá hračka. Mnohdy laik vůbec nepozná, zda jde o skutečné, nebo umělé dřevo. Co se týká
barev, koupelnám začaly vévodit přirozené odstíny hnědá, béžová, šedá, bílá a zelená. Zelenou bychom
však měli dodávat v podobě rostlin a dekorací. Pokojovky jsou žhavým trendem už několik let, patří i do
koupelen. Tvoří kyslík a šíří krásu.
Velmi in je kombinace dřeva s imitací různých netradičních povrchů, jako jsou beton, kámen či kov. Nejčastěji
se tyto dezény objevují na obkladech, dlažbách a koupelnovém nábytku. Koupelnový nábytek s betonovým
povrchem, který je díky fóliovaným dekorům od skuteč-
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ného surového betonu téměř k nerozeznání od pravého betonu.

Luxusní půvab kamene
Horkým hitem se staly kamenné obklady. Nejenže koupelnu oživí, ale vnesou do ní eleganci a nádech surového kamene a přírody. Je libo onyx, mramor, travertin
nebo žula? Volit je možné mezi různými povrchovými
úpravami podle vlastností kamene – leštěné, matné
nebo kartáčované. Na povrch přírodního kamene se
aplikují trvalé impregnace, které zcela zamezuji nasákavosti. Přírodní kámen lze použít nejen jako obklady,
ale také na podlahy, koupelnové desky, kamenná umyvadla, vaničky, apod. Zároveň je kámen ideální variantou při instalaci podlahového topení či topného panelu.

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

Slim je in
Obecně teď frčí všechno, co je tenké, což se nevyhýbá ani koupelnám. Hitem jsou výrobky z tenkostěnné
keramiky, která umožňuje vytvořit přesně definované
jemné hrany a dodává celku neodolatelnou lehkost
a šmrnc. V koupelně se žádá lehkost a elegance, mnoho umyvadel má velké oblouky, vybíhající úzké okraje
a širokou rovnou plochu pro umístění armatury. Dojem
výrazného odlehčení vyvolává zkosení bočních stran
a zvláštní uspořádání čela umyvadla. Velké oblibě se
těší také tenčené formáty obkladů a dlažeb. Jejich výhodou je snadná údržba, protože mají minimum spár.

Neodolatelné domácí wellness
Velmi populární jsou také koupelny typu wellness. Samozřejmě v nich nechybí hluboká vana, která je často vybavená masážními tryskami, stolička či lehátko
a výjimkou nejsou ani infrasauny. Hlavní roli zde hraje
především pohodlí a příjemná atmosféra. Díky sofisti-

dwinguler.cz
detsky-koberec.cz

Doprava zdarma!
Zadejte promo kód
Vanoce2019
• Speciální ECO pěna vyrobená pro ochranu
Vašich dětí
• Perfektní herní zážitek pro Vaše nejmilejší
• Vhodn pro použití doma i na zahradě nesav materiál
• Antibakteriální povrch
• Chrání Vaše děti před prochladnutím od země

• Dokonale chrání dítě před úrazem
při pádech a tlumí hluk
• Vyrobené z materiálů bezpečnch
pro zdraví dětí
• Lehká údržba - jednoduše otíratelné
vlhkm hadrem

Multi Mat

kovaným technologiím se vracíme obloukem zpět do
velmi dávné historie, kdy bylo koupání a lazebnictví neodmyslitelně spojené s vyšší kulturou těla. Důležité je
prostředí, v němž se cítíme uvolněně a můžeme v něm
nerušeně relaxovat. Takové prostředí nám mnohdy pomohou vykouzlit svíčky, příjemná hudba, aromalampa
a samozřejmě i horká vana plná pěny. Jestliže si však
můžete dovolit mnohem více, není důvod, proč si luxus nedopřát. Sprchový kout i vana se mohou proměnit
v soukromé lázně. Stačí, když do sprchového koutu nainstalujete boční masážní trysky, hlavovou i ruční sprchu s nastavitelnými proudy, vanu je zase možné osadit
vodními a vzduchovými tryskami. Zvolit můžete vanovou lázeň s hydromasážním vířivým systémem nebo systémem turbo-whirl.

pákové vodovodní armatury, protože se nejen pohodlněji ovládají, ale rychleji se na nich nastaví požadovaná
teplota, čímž lze uspořit značné množství protékající
vody. Skutečně citelnou úsporu vody zajistí termostatické baterie. Automaticky regulují teplotu vody, kterou
si nastavíte, a udržují ji stále stejnou i při kolísání tlaku
v rozvodech. Při používání termostatických baterií činí
úspora až 50% vody a energie na její ohřev. Dalším kladem termostatických armatur je maximální bezpečnost
– není možné omylem pustit horkou vodu, což ocení

Moderní technologie
Moderní technologie hrají v našich životech opravdu
velkou roli. Proto není divu, že je v různých formách najdeme i v koupelnách. Můžete si dopřát například umyvadlo, jehož celá plocha slouží jako jeden velký reproduktor, takže při čištění zubů můžete poslouchat svou
oblíbenou hudbu. Systém je připojený na iPod. Rostoucí zájem je i o chytré toalety, které se samy dezinfikují
nebo vyhřívají, navíc jsou díky bezdotykovému ovládání i výrazně hygieničtější. Nejdražší modely jsou vybaveny anální sprškou a fénem - po vykonání potřeby vás
omyje a pak osuší. A co byste řekli naprogramovanému
napouštění vany, led obrazovce ve sprše nebo třeba zabudované televizi s reprobednami?

Vana nebo sprchový kout?
Vana je jasnou volbou pro lidi, kteří rádi relaxují ponořeni do vody. Stále více příznivců však získává i praktické a úsporné sprchování. Při použití moderních technologií, jako jsou masážní trysky, barevná světla, hudba,
lze docílit dokonalé relaxace i ve sprše. Vhodnou volbou jsou sprchové vaničky čtvercového tvaru. Sprchový
kout ve tvaru čtverce dopřává dostatečný prostorový
komfort při sprchování a také v koupelně velmi dobře
vypadá. Jako bezbariérový poslouží kout bez vaničky.
Při jeho instalaci je ale třeba věnovat pozornost výběru
správného odtokového žlabu do sprchy.

Chytré i krásné baterie
Při výběru vodovodní baterie do koupelny nás v první řadě zajímá její vzhled, jelikož jde o prvek, který
může naši koupelnu esteticky povýšit. Vodovodní baterie a doplňky se vyrábí v ucelených sériích, takže není
problém designově sladit umyvadlovou baterii se sprchovou, vanovou nebo bidetovou. Při výběru bychom
se ale měli také zajímat o funkční parametry. Jedním
z kritérií, které by měla kvalitní vodovodní baterie splňovat, je především dlouhá životnost a bezproblémová funkčnost.K úsporám stále dražší vody pomáhají
omezovače průtoku přímo v kartuších, perlátory a také
omezovače teploty vody. Obecně je vhodnější používat
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především rodiče malých dětí. Na vodovodní termostatické baterii si totiž jednoduše nastavíte nejvyšší možnou teplotu (38° C) a integrovaná pojistka horké vody
zabrání neúmyslnému puštění horké vody. Dalším typem armatury je elektronická bezdotyková vodovodní
baterie. Jde o vysoce funkční, snadno ovladatelné baterie, které spoří vodu tak, že umožňují nastavení času
jejího průtoku.

Doplňky koupelnu dotvoří
Jakákoliv koupelna může mít svůj půvab, pokud se v ní
budete cítit příjemně. Někdo má rád retro styl, jiný venkovský, a další touží po minimalistické moderně. Svět
koupelen se zkrátka řídí vaším vlastním vkusem a fantazií. Velkou roli při stylizaci koupelny hrají doplňky.
Nejen osvětlovací tělesa, držáky na ručníky, radiátory
a zrcadla, ale i vypínače, mýdlenky, kosmetické dózy,
kelímky a podobně. Koupelnové doplňky by měly jednak prakticky posloužit, a pak také dodat vaší koupelně duši. Pokud budou dávkovač tekutého mýdla, držák
na zubní kartáčky, kelímky, miska na mýdlo, textilní
předložky, ale i případná bezpečnostní madla u vany,
věšáky, kryt na toaletní štětku a držáky toaletního papíru v jednom stylu a barevném provedení, bude vaše
koupelna opravdu designově vychytaná a bude se vám
v ní příjemně relaxovat. A je úplně jedno, zda jste si
zvolili styl vintage, minimalistický, rustikální nebo ultra
moderní.
Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com

Designové radiátory

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

NOVINKA

inzerce
2019_Inzerce_Zehnder_Kazeane_210x148.indd 1

29.10.2019 12:34:31

NOVETREZORY.CZ

www.

profesionálové na prodej a výkup trezorů

BH SAFE, PRAHA 3,PRAHA 10,tel. 602 960 278, info@novetrezory.cz

Abychom byli
54 | Bydlení

inzerce

doma v bezpečí…
Krádeže a vloupání jsou bohužel nedílnou součástí našich životů. Je velmi důle| 55
žité svůj majetek chránit a využívat možností, která trhBydlení
nabízí.

Odolnost proti vloupání, ohni a kouři a odolnost povrchu jsou základní vlastnosti, které musí splňovat vchodové dveře do bytu a domu. Na dveře do domu jsou
kladeny daleko větší bezpečnostní, protipožární a hlavně tepelně izolační požadavky, než na dveře do bytu.
Požadavky na bezpečné dveře jsou většinou jasně definovány pojišťovnami, u kterých si zřizujeme pojištění
našich nemovitostí.

čili od 1 po 4. Obecným pravidlem je použití vždy stejné
bezpečnostní třídy na dveře, cylindrickou vložku a bez-

Bezpečnostní třídy a pojišťovny
Hlavní výsadou dveří je jejich bezpečnost, která je dána
použitím materiálu různých druhů a struktur, ty se lisují
a upravují speciálním postupem. Místa, která jsou na
dveřích v největším nebezpečí, bývají zhotovena z plechu. Bezpečnostní dveře se řadí do bezpečnostních tříd.
Součástí dveří nejvyšší třídy může být trezorový zámek,
který zloděj pravděpodobně nepřekoná.
Bezpečnostní třídy 1 a 2 představují nejnižší stupně
a také nejmenší, základní ochranu.Tento typ cylindrických vložek se hodí spíše do interiéru a na místa, kde
není co ukrást. Dveře s takovým zabezpečením se dají
otevřít bez klíče a bez poškození zámku. Tomu se říká
bumping. Při nahlášení vloupání bez poškozeného
zámku pojišťovna nejspíš nevyplatí oloupenému žádné
plnění.
Bezpečnostní třídy 3 a 4 znamenají, že pro vytvoření
kopie klíče do cylindrické vložky 3. třídy je potřeba mít
bezpečnostní kartu, což je další prvek ochrany. Dalším
důvodem pro použití vložky této třídy je pojištění domácnosti nebo domácnosti, která pro plnění pojištění
požaduje minimálně takovou ochranu.

Výběr materiálu dveří
Možnosti použitých materiálů jsou velmi rozmanité.
Raději než dřevěné, nebo překližkové materiály volte
s ohledem na bezpečnost dveře z pozinkovaného plechu a s pevným ocelovým jádrem. Překonání plechu je
mnohem obtížnější a díky možnosti nalepení fólie s požadovaným dekorem se nemusíte obávat nehezkého
vzhledu.
Pro zamykání dveří je optimální rozvorový systém, který
je propojen s čepy, v nejlepším případě s nimi tvoří jeden
nerozebíratelný celek. Ideální vložka je cylindrická, která
odolá odvrtání a vyhmatání planžetou. Důležitá je také
bezpečnostní třída vložky, která by měla vždy odpovídat
třídě zabezpečení samotných dveří a zárubně, případně
může být i vyšší třídy. Mezi další bezpečnostní prvky patří pevný ocelový skelet dveří, jistící čepy a také kvalitní
kování s větším počtem bezpečnostních bodů.

Bezpečnostní kování a přídavný zámek
Je takový typ kliky, který má za úkol chránit již zmiňovanou cylindrickou vložku a zámek před vyhmatáním
a jiným poškozením. Tyto kliky se dělí na rozetové bezpečnostní kování a štítové bezpečnostní kliky. Zákazníci
si mohou vybrat mezi klikou, koulí nebo madlem. Bezpečností třídy jsou stejné jako u cylindrických vložek,
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pečnostní kování. Mezi nejbezpečnější variantu kování
řadíme, tu která překrývá celou vložku, takže zámek
není vidět.
Nejlepší ochrana je dvojí ochrana a tu poskytuje přídavný zámek. Vhodné je ho použít na dveře, které nejsou
bezpečnostní, a chceme zvýšit ochranu před násilným
vniknutím. Někdo preferuje přídavné zámky otevírající
se dovnitř. Při zamknutí ze zámku vyjedou závory, které
se zasunou do otvoru v zárubních.

Zámky a zárubně
Klasickým zámkům už odzvonilo. Nové typy kování jsou
vybaveny např. magnetickou střelkou, která je schovaná ve dveřích a automaticky se vysouvá při jejich zavření. Takový systém je velmi výhodný do prostor, kde se
předpokládá časté otevírání a zavírání dveří. Magnetická střelka šetří vaše kování a prodlužuje mu životnost.
Rádi boucháte dveřmi? Magnetická střelka je přesně
pro vás. A nebo také takzvané automatické samozavírače, které přispívají nejen k zabezpečení objektu, ale
také k pohodlí procházejících osob.
S novými dveřmi nikdy nezapomínejte na nové zárubně. Zcela nezbytné je též vybetonování zárubně při její
výměně a velmi odolné je kotvení zárubní rámovými
hmoždinkami. Pouhé osazení bezpečnostních dveří do
staré zárubně je nedostatečné a zbytečné, při použití
hrubé síly zloděj vyrazí i sebelepší dveře spolu se starou
zárubní. Zvláště pokud bydlíte v rušné ulici, dbejte na
to, aby bezpečnostní dveře měly kvalitní protihlukovou
vložku. Dobrá izolace hluku by měla být samozřejmostí,
kterou není dobré opomíjet.
Důležité je samozřejmě ovládání dveří. Vedle klasických
způsobů klíči lze dveře otevírat elektronickými systémy,

Komerční prezentace

Na prvním místě vždy pojistit své obydlí
U pojištění obydlí, které je jednou z nejdůležitějších pojistných ochran, nestačí jen jakákoliv smlouva. Zde více než
kdekoliv jinde jsou zcela zásadní podmínky – tedy na co
všechno se pojištění vztahuje a kolik lidé v případě pojistné události dostanou peněz. Podle Václava Höniga, ředitele úseku neživotního pojištění ČPP, je pro klienty nejlepší,
když je pojistná smlouva co nejjednodušší a hlavně přehledná. A právě to splňuje majetkové pojištění Domex+
v nabídce ČPP.

Pojištění majetku bývá zmiňováno v souvislosti s problémy, které mohou lidé mít
při sjednávání této smlouvy. O jaké svízele
se nejčastěji jedná?
Jedním z možných problémů majetkových pojištění bývají až zbytečně komplikované pojistné smlouvy, ve kterých
se řada lidí už nemusí příliš orientovat. V důsledku toho
se pak stává, že si lidé sjednají pojistku, kde na některé
důležité pojistné riziko zapomenou a nejsou tudíž proti
němu chráněni. U nás v ČPP jsme se rozhodli tomuto úskalí
předejít a systém pojistných balíčků jsme úplně otočili –
v rámci našeho majetkového pojištění Domex+. Zde jsou
lidé pojištěni proti všem rizikům a vyberou si jen pojistný
limit, který jim bude vyhovovat. Na výběr mají ze tří variant. Už se tak nemůže stát, že by lidé na nějaké důležité
pojistné riziko zapomněli.

Co všechno klienti u vašeho majetkového
pojištění získají?
Výhodou tohoto pojištění je, že v každém balíčku vždy získají maximální rozsah pojistné ochrany, produkt Domex+
Václav Hönig, ředitel úseku neživotního pojištění
totiž přináší nejširší rozsah pojistného krytí na trhu.
České podnikatelské pojišťovny
Pojištění majetku, nemovitosti a domácnosti, lidé vnímají
zejména přes živelní události. Je ale potřeba si uvědomit,
že živelní událost je v jejich životě může potkat možná jednou za deset, za dvacet, či za padesát let, nejlépe samozřejmě nikdy. Když se tak ale stane, z pojištění Domex+ získají dostatek finančních prostředků například na pořízení nového obydlí či věcí, které nahradí ty poškozené či zničené. Navíc k tomu ale v rámci pojistky získají i celou
řadu užitečných doplňků. Typickým příkladem v produktu Domex+ je tzv. all risk pojištění strojů a elektronických
zařízení v domácnosti či dílně. Častou pojistnou událostí pak bývá například i poškození kotlů.

Jak dlouho už nabízíte majetkové pojištění Domex+?
V nabídce ho máme už druhým rokem. U pojištění obecně platí, že pokud jsou pojistné smlouvy zbytečně složité,
už to může být pro klienty problém. Proto jsme se snažili postavit naše pojištění Domex+ tak, aby bylo pro klienty
jednoduché a co nejvíce srozumitelné. Velice ceněné u tohoto produktu jsou kupříkladu asistenční služby, které
jsou klientům k dispozici 24 hodin denně. Lidem v nouzi zajistíme služby například instalatérů, plynařů, topenářů
nebo zámečníků.

Na co by lidé měli pamatovat u pojištění majetku?
U majetkového pojištění je důležité se pojistit v takzvaných nových cenách. To znamená, že v případě pojistné
události si klient z vyplaceného plnění dokáže poškozenou nebo zničenou věc znovu pořídit. Při sjednávání pojištění je důležité stanovit odpovídající a dostatečnou pojistnou částku.
Stejně důležité je pak s pojištěním dále pracovat, tedy pravidelně smlouvu aktualizovat. To platí zejména při
každém větším zhodnocení majetku, jako například při instalaci nových oken, dveří, nové střechy a podobně.
Jen tak je možné předcházet podpojištění. Částka, kterou lidé platí za ochranu svého nemovitého majetku, není
nikterak vysoká. V průměru se podle našich statistik jedná o 2000 korun ročně. To znamená jen pár korun denně
za ochranu majetku v hodnotě milionů korun, na kterém je rodina závislá. Přesto lidé důležitost tohoto pojištění
podceňují.

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

Vnější elektronické zabezpečení
Zabezpečovací technika se z hlediska rizik hodnotí ve
čtyřech stupních. První stupeň představuje nízká rizika
a výrobky v této třídě jsou vhodné k ochraně kůlny na
nářadí či malé chatky, která není vybavena drahým zařízením. Druhý stupeň zahrnuje střední rizika a je asi
nejpoužívanější pro zabezpečení domů a bytů. Stupeň
certifikace musí být vyznačen na bezpečnostním certifikátu.
Velmi účinná jsou automatická světla, která se zapnou
v momentě, kdy někdo vstoupí na pozemek. Psychologický dopad osvětlení je největší, pokud se světlo rozsvítí ve chvíli překonání hranice hlídaného pozemku.
Levné modely tak přesné zaměření neumožňují, ale výrobky v ceně kolem tisícovky to už zvládnou.
Označte také viditelně přítomnost zabezpečovacího
zařízení tabulkou za oknem. Velmi účinná je instalace
atrapy sirény do štítu domu nebo atrapy kamery například k vjezdu do domu. Umístěte je tak, aby byly dobře vidět a zloděje odradily. Tato investice vás vyjde na
méně než 1000Kč a jistě se vyplatí oproti potenciální
škodě způsobené zlodějem.

Vnitřní elektronické zabezpečení
Vnitřní prostory mohou být chráněny především infrapasivními spínači. Tyto detektory reagují na teplo a na
základě její analýzy odhalí pohyb člověka. Nabízeny
jsou různé typy snímačů podle druhu mísnosti. Zpravidla jsou imunní menším živočichům např. kočkách,
myším apod. Zabezpečení se provádí nejen proti vniknutí cizí osoby, ale také proti požáru. Požární snímače
detekují zvýšený výskyt kouře v místnosti a standardně
mívají zabudovanou sirénku, která dokáže zalarmovat
majitele. V budově s plynofikací se instalují detektory
úniku plynu. Hlídají hladinu všech druhů výbušných plynů. Mohou být propojeny s automatickým uzávěrem
přívodu plynu.
Pokud ústředna zaznamená z některého z čidel signál
nebezpečí a vyhodnotí poplach, zaktivuje sirény. Vnitřní sirény mají za úkol upozornit obyvatele v objektu
a vystrašit přítomného pachatele. Venkovní sirény upozorňují kolemjdoucí, sousedy a okolí, že uvnitř objektu
není vše v pořádku. Sirény jsou chráněny proti poškození a nedají se pachatelem lehce poničit. Venkovní sirény
jsou navíc chráněny proti povětrnostním podmínkách.
V případě poplachu ústředna vyšle telefonní signál,
případně pomocí SMS, majiteli. Na uvedené telefonní
číslo (i vícero) zavolá vzkaz, který si majitel sám nahrál.
Je tu i možnost zalarmovat policii nebo pult centrální
ochrany.
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Oči a uši systému
Další možností jsou detektory, které lze přirovnat
k očím a uším elektronického zabezpečovacího systému. Dělí se na plášťové a prostorové. Mezi plášťovou
ochranu patří magnety (detekují otevření branky, vrat,
oken a dveří) a detektory tříštění skla. Obvykle se umisťují dovnitř budovy. Plášťové se nazývají proto, že zachytí pachatele ještě před průnikem do domu, tedy
na plášti budovy. Pokud zloděj například rozbije okno
nebo vylomí dveře, spustí alarm. Zde mají smysl venkovní sirény na domě, protože pachatele odradí a upozorní sousedy, že se děje něco neobvyklého.
Plášťová ochrana bývá často podceňována, ale většina
zlodějů je zastavena už na plášti domu. Profesionálního zloděje, který navzdory poplachu do objektu vnikne, pak může zastavit pouze rychlý příjezd zásahové
jednotky přivolané pultem centrální ochrany. Často
používanými „vstupy“ do domů jsou světlíky, bohužel
se na ně mnohdy zapomíná. Můžete je chránit magnetem proti otevření. Pokud se světlík v domě využívá
k pravidelnému větrání, místo magnetu bude vhodnější
detektor pohybu.
Zdraví je na rozdíl od majetku nenahraditelné. Z tohoto důvodu je žádoucí investovat do požárních hlásičů.
Zloděje sice nezaženou, ale mohou zachránit život.
Nejběžněji používané jsou kouřové požární hlásiče na
baterie s jednoduchou montáží. Pokud máte domů zavedený plyn a používáte jej na vaření nebo vytápění,
je vhodné následně investovat do plynového požárního
hlásiče. V případě, že využíváte plyn i k ohřevu vody
nebo k topení, je vhodné instalovat i hlásič oxidu uhelnatého. Není jen náhoda, že ve většině západních zemí
Evropy jsou tyto hlásiče povinností v každé domácnosti.
Nakonec i u nás jsou od roku 2008 povinné u nových
bytů a domů kouřové požární hlásiče.
Kamerový systém je nutné pořizovat pouze v případě,
kdy vlastníte opravdu drahý majetek, např. starožitnosti, cenné obrazy, šperky, elektroniku a pod. a v případě
krádeže chcete mít maximum možných důkazů. Kamerový systém bývá spíše doménou obchodů a kanceláří,
kde je větší pohyb osob a hrozí zde odcizení zboží nebo
vybavení. Poslední dobou se také často kamerový systém používá v případě větších sousedských problémů
nebo problémů s krádežemi v bytových domech. Zde je
ale nutné se seznámit s omezujícími pravidly pro montáž kamerových systémů, abyste se nedostali do rozporu
se zákony ČR.

Zabezpečení oken
Při výběru bezpečnostních prvků domu mějte na paměti, že útokům lupičů nejčastěji čelí vstupní dveře, okna,
balkonové dveře, ale také větrací otvory do suterénů,
garáží a sklepů. Nestačí si tedy pořídit jen bezpečnostní
vstupní dveře. U každého otvoru ve svém domě myslete

na možnost proniknutí dovnitř. Platí to samozřejmě zejména pro neuralgická místa, jimiž jsou okna. K nim si
můžete pořídit bezpečnostní zamykací kliky, a to buď se
zamykacím klíčkem (přímo v klice je umístěný zámek),
nebo kliky, u nichž je nutné při otočení kování zmáčknout knoflík. Okna i dveře se navíc dají zabezpečit čidly,
které reagují na pohnutí kliky, a která jsou napojena na
elektronický zabezpečovací systém, případně na panel
centralizované ochrany. Dalšími ochrannými prvky jsou
mříže a rolety, jimiž ze svého domova vybudujete izolační pevnost.

Bezpečnostní mříže, fólie a okenice
Dnes je již na trhu velký výběr mříží, které okna nehyzdí, ale plní i estetickou funkci. Ovšem ne každému
vyhovuje, dívat se skrze mříže ven z domu, proto jejich
instalaci dobře zvažte, abyste se ve svém domě necítili
jako ve vězení.
Bezpečnostní folie se skvěle hodí do oken přízemních
bytů, oken a prosklených dveří rodinných domů, na balkonové dveře a okna nebo do výloh obchodů. Instalací
takovéto folie se zpevní celá prosklená plocha, která
lépe odolává pokusům o rozbití i tlakovým vlnám. Velkou výhodou bezpečnostní fólie je především fakt, že
nijak nenaruší vzhled domu a celé fasády a zároveň výrazně zvyšuje zabezpečení objektu. Bezpečnostní folie
se instalují na vnitřní stranu oken a propustnost světla
se u kvalitních folií pohybuje kolem 90%.
V současné době se setkáte také s širokou nabídkou

bezpečnostních okenic, které jsou také estetickým prvkem domu. Výborně zabezpečí okna a zároveň umožňují ventilaci.Samotné okenice mohou být jednokřídlé
i vícekřídlé. Bezpečnostní okenice jsou vhodné nejen
pro okna, ale také pro balkónové dveře. Bývají vybaveny hned několika bezpečnostními prvky, jako je oboustranný zámek, čepy měnitelné podle výšky, samoblokující bezpečnostní zařízení a disponují vícebodovou
možností uzamčení.

Žaluzie a rolety
Venkovní žaluzie a rolety nemusí být pouze ochranou
proti slunci, ale i perfektní protihlukovou a tepelnou
izolací. V neposlední řadě mohou velmi účinně odradit
zloděje, pro kterého se jedná o další překážku, kterou
musí při svém počínání překonat. Velmi oblíbené jsou
venkovní hliníkové rolety, které je možné ovládat s pomocí kliky, případně elektromotoru.
Okna je možné dále zabezpečit ještě dalšími přídavnými prvky, jako jsou zámky, rozvorové kliky, okenní závory nebo panty. Jedná se o mechanické zabezpečení
oken proti jejich vysazení a vytlačení. Pro okna, která
se otevírají dovnitř, je vhodný rozvorový zámek. Ovládání okna se provádí uzamykatelnou klikou, která se
uzamkne stlačením zámkové vložky do těla kliky. Odemknutí kliky je možné pouze s pomocí klíče. Efektní je
také klika se závorou, která se instaluje místo původní kliky. Stejně jako u rozvorového zámku se zavření
a uzamknutí okna provádí otočením kliky. Totální uza-
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mknutí kliky se provádí stlačením zámkové vložky do
kliky. K odemknutí je potřeba klíč.

Okenní zámky a detektory
Dále existují nejrůznější okenní zámky, které se instalují buď na otevíranou stranu okna nebo na pantovou
stranu. Zámky je možné montovat na dřevo, plast i hliník. Po stlačení okno uzamkne ocelová závora. Mnohé
zámky jsou vybaveny světelnou signalizací, červené
světlo znamená zamknuto,
zelené odemknuto. Některé další okenní zámky
fungují zase na principu číselného kódu. Existují také
speciální zámky pro okna se
středovým sloupkem. Okno
můžeme vybavit i teleskopickou tyčí, jejíž uzamykání
se provádí stlačením vložky
zámku a odemykání klíčem.
Je skvělým zabezpečením
okna proti vytlačení.
Detektory reagují na otevření dveří či oken, jejich
rozbití a násilné vniknutí.
Jsou dostupné i v bezdrátové variantě umožňující
snadnou a rychlou dodatečnou montáží. Detekce při rozbití skla je založena
na duální technologii (detekce změny tlaku vzduchu
provázené charakteristickým zvukem rozbíjení skla).
Díky tomu detektor odolá falešným poplachům. Jeden
detektor ohlídá i několik oken v místnosti (snímací rádius cca 9 m). Jiné detektory zase rozliší vibrace oken,
dveří, lehkých příček apod. a tím indikují pokus o jejich
překonání hrubou silou.

Zabezpečení garážových vrat
Garážová vrata zpravidla ladí se stylem domu, nebo opticky téměř splývají s jeho fasádou. Kromě designu by
nás však měla zajímat I ochrana proti vniknutí a bezpečnostní prvky zamezující úrazům a škodám.
Při nákupu garážových vrat požadujeme kvalitu a certifikaci dokládající splnění bezpečnostních nároků, což
poskytnou jen prověření výrobci. Garáž přitahuje zloděje. Výčnělky, nedoléhání vrat či poruchy pohonu jim
nahrávají. Vedle zaparkovaného vozu nebo motorky je
pro ně lákavý možný vstup dále do domu, ale i uskladněné pneumatiky, náhradní díly, jízdní kola nebo zahradní technika. Statistiky pojišťoven dokládají, že motoristé zabezpečení garáží, zejména těch křídlových,
podceňují.
Garážová vrata bez ohledu na typ můžeme chránit
elektronicky. Magnetická čidla na vratech, pohybové
čidlo v prostoru garáže, to vše lze napojit na domov-
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ní alarm. Ideální je také kamerový dohled. Je-li garáž
spojená s domem, je třeba pamatovat i na certifikované bezpečnostní a zároveň protipožární dveře z garáže
dovnitř domu.

Zabezpečení pozemku
K většině rodinných domů patří i pozemek. Ten je samozřejmě zapotřebí vhodně a vkusně zabezpečit

proti vniknutí cizích osob. V dnešní době je nejpoužívanější ochranou pozemku plot. Oplocení pozemku
u domu by mělo splynout s architekturou domu. Pokud váš dům nebo chalupa stojí na místě, kde za celý
den téměř neprojde živá duše, můžete s klidem postavit plot z obyčejného pletiva. Součástí plotu je samozřejmě vstupní branka a brána pro auta. Velké oblibě se těší elektricky ovládané posuvné brány. Jedná
se o sofistikované zařízení, které obsahuje spoustu
komponentů. Nejdůležitější z nich jsou pohony, vodící kladky a kolejnice zvané také šíny. Od jejich kvality se odvozuje kvalita celku. Dalšími nezbytnými
prvky jsou dorazy, záslepky pro sloupky a podobně.
Jde-li o moderní samonosnou (nesenou bránu), posunuje se po pojezdových rolnách neboli vozících, na kterých ale nespočívá její váha. Jsou umístěné v betonovém základu v dokonale rovném terénu. Příjemné pro
uživatele je, že mají tichý a velmi plynulý chod a také,
že jsou prakticky bezúdržbové. Posuvné brány druhého typu jsou zavěšené, přičemž závěs nese celou váhu
brány. Křídlové brány patří mezi brány otočné a proto
přicházejí v úvahu jen tam, kde je dostatek prostoru.
Mohou mít jedno I dvě křídla. Volí se většinou otevírání
směrem na pozemek uživatele.
Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com

inzerce

JAK DALEKO JSTE UŽ DOŠLI?
CHCETE ZAŽÍT SKUTEČNÝ POCIT JISTOTY?

Kvalifikovaná montáž alarmů od špičkového výrobce Jablotron, pro Váš nejen bezstarostný
rodinný život. Dokážeme provést montáž do jakéhokoliv prostoru ať už ve stavu výstavby nebo
stavu hotovém. Pro byty, rodinné domy i firmy. Nebojte se, udělat krok správným směrem….
k naší firmě, která Vám zaručí tu nejvyšší kvalitu montáže a následné péče. Montáž, revize,
servis, profesionální přístup a instalace a připojení PCO.

www.alarmservisasp.cz

tel.: +420 608 971 070

info@alarmservisasp.cz
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Úložné prostory

aneb Kam s tím vším?
Právě jste se nastěhovali do nového bytu, vše máte perfektně uklizené,
vše má své místo. Už v tuto chvíli byste ale měli pamatovat na to, že věcí
v domácnosti bude přibývat, a tak už do začátku mějte nachystané úložné
prostory navíc, budou se vám určitě hodit. Časem pak nejspíš vymyslíte ještě
nějaké další, třeba podle našich doporučení.

inzerce
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Nejprve si roztřiďte věci podle toho, zda k nim potřebujete mít přístup jednou za týden, jednou za měsíc nebo
jednou za půl roku. Ty první musí být snadno přístupné, protože je pro zlost lézt někam po výškách nebo
dobývat ze zadních koutů žehličku, žehlicí prkno, vysavač nebo v kuchyni mixér. Ty druhé mohou být o něco
zasunutější - zásoba domácích marmelád, kompotů,
nakládaných okurek, ale také ložní prádlo a náhradní přikrývky pro hosty se nevytahuje denně. Na třetím
místě jsou pak věci sezónní - oblečení, boty, sportovní
potřeby, vánoční a velikonoční dekorace, kufry. Než je
uložíme k půlročnímu či ročnímu odpočinku, zaslouží
si vyčistit a věnovat jejich uskladnění dobrou péči. Pak
mohou ležet třeba tam, kam pro ně musíme po štaflích.

poličky, aby na nich všechno bylo snadno přístupné. Při
uspořádání do U vám navíc na podlaze skříně zbude

Skříně od podlahy po strop
Komoru na ukládání kdečeho a samostatnou spižírnu
najdeme bohužel většinou jen v rodinných domcích.
Některé byty z nové výstavby pamatují na malou šatnu,
ale je to spíše výjimka. Vše se tedy musí vejít do skříní,
skříněk a obestavěných prostůrků. Skříň se tak v moderním vydání ze soliterního kusu nábytku stala mnohem
více de facto stavební součástí prostoru. Vestavné skříně mohou mít podobu prostých posuvných dveří, uzavírajících kout v předsíni nebo niku v pokoji i kuchyni,
nejčastěji ale prostě „uříznou“ část místnosti. Může to
být krátká stěna v úzké obdélníkové ložnici, ale také
třeba celá dlouhá stěna v dostatečně široké předsíni.
Do obývacího pokoje se snažte tento prvek nevnášet,
je příliš masivní (i když dveře designově odlehčíte)
a v obývacím pokoji bychom měli mít spíše zařízení na
vytvoření pohodlí než pro uskladňování věcí.
Výška místností je u nás dle normy minimálně 260 cm.
Není tedy problém skříň rozdělit na spodní část, kde
pohodlně dosáhneme na pověšené šaty, kabáty, pánské
obleky, na policích nebo v zásuvných drátěných koších
uložené drobné prádlo, trička, svetry, ale také ručníky,
ubrusy, utěrky, na drátěném speciálním programu uložené boty. V horní části skříně pak spodní police vyčleníme pro ložní prádlo, zbytek místa pak na sezónní oblečení a boty, sportovní potřeby, krabice se sezónními
dekorativními předměty.
Tak jako byste měli v oddělené části skříně mít uklizené
boty, protože i když je ošetříte nějakým desinfekčním
sprejem, vždy budou přece jen trochu cítit, svou vlastní
skříň by měly mít i všechny věci na úklid a údržbu domácnosti. Může být samostatná třeba v předsíni nebo
použijete oddělenou sekci v dlouhé sestavě vestavných
skříní, rozhodně ale nepodceňte velikost. Co všechno
by se sem mělo vejít? Žehlicí prkno, složený sušák na
prádlo, štafle, vysavač, žehlička, kbelík a mop, smeták,
koště, košťátko s lopatkou, zásoba úklidových utěrek
a hadrů, úklidové prostředky. Z toho vidíte, že minimálně část vnitřního prostoru budete potřebovat dostatečně vysokou, polic ovšem bude potřeba také dost.
Nejlépe je prostor rozdělit vertikálně, v jedné části míst
postavené vysoké věci, ve druhé pak nejlépe do U užší
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místo na vysavač. Na hadice a trubice k vysavači se prodávají speciální závěsy, někdy jsou součástí příslušenství
k vysavači, někdy je musíte dokoupit zvlášť. Takový závěs můžete umístit zevnitř na dveře skříně, pokud je
máte křídlové, nebo na boční stranu skříně, když máte
dveře posuvné.
Nesmíme zapomenout ani na drobnou domácí údržbu.
Opravdový domácí kutil si jistě vydobude v bytě nějaký koutek na alespoň malou dílničku, většina z nás si
ale vystačí se sadou běžného nářadí - vrtačkou, šroubovákem, kladívkem, paličkou, ruční pilkou a kleštěmi,
k tomu nějaké hřebíčky, šroubky a hmoždinky. Zkrátka
budeme věšet obrázky, sem tam bude potřeba něco
přitlouct nebo sešroubovat kus montovaného nábyt-

ku, vyměnit těsnění nebo vyčistit sifon či husí krk pod
umyvadlem a dřezem. Na to nepotřebujeme dílnu, ale
jednu krabici na uložení nářadí a jeden box s malými zásuvkami na roztřídění háčků, šroubků, hřebíčků
a hmoždinek. Stačí na to dvě police v „úklidové skříni“,
aby vše bylo rychle po ruce, protože často se stane, že
v domácnosti nějaká ta malá oprava je potřeba udělat
akutně.

Skříň v kuchyni
Stejně jako komoru musíme většinou oželet i samostatnou spíž. V moderních kuchyních ji nahrazuje tzv. potravinová skříň. Ideální umístění je u vnější stěny kuchyně, pak můžeme do fasády udělat provětrávací otvory
a ve skříni je jednak chladno, jednak zde proudí vzduch,
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takže potraviny se tak rychle nekazí a nechytají plíseň.
Uvnitř potravinové skříně bychom měli pamatovat na
to, že by se neměly míchat pachy. Také moučným molům je třeba se bránit. Zelenina a brambory patří tedy
do plastových boxů do spodní části skříně, sypané potraviny - mouku, cukr, sůl, luštěniny, těstoviny, sypaný
čaj, kávu, ořechy atd. - přesypáváme ze sáčků do dobře
uzavíratelných sklenic nebo plastových dóz. Velmi praktické jsou výsuvné programy, kdy vám ze skříně lehce
vyjede jedna z polic, celá jedna sekce nebo všechny police. Na některé potraviny se hodí lépe police, na jiné
drátěné koše, v závěsných pojezdových programech
můžete obojí kombinovat dle vašich konkrétních představ a časem třeba i výšku polic změnit. Potravinovou
skříň můžeme mít opět až do stropu, protože v horní

zdi, tak nám zároveň poskytuje funkci nočního stolku
na odložení knihy, budíku a stojací lampičky. Jednoduchá skříňka se sklopným víkem může být součástí čela
postele nebo postranice u stěny, i když máme postel
nastlanou. Ukryjí se v ní náhradní lůžkoviny pro hosty.
Protože slouží právě hlavně na ukládání lůžkovin, měla
by skříňka mít větrací mezírky nebo perforovanou zadní stěnu, aby do ní proudil vzduch.
Další volbou je úložný prostor přímo v lůžku, tedy vyklápěcí rošt s matrací. I sem se často zastýlá, stejně jako
v zásuvkách pod postelí se tu ale lůžkovinám tak dobře
nedaří. Vždy musíme počítat s tím, že prostor pod matrací je vysoce prašný, z matrace prostě prach propadává
a sbírá se ho v ní hodně, protože k běžnému polétavému prachu se přidávají i mikroskopické částečky kůže.
Jakmile pod matraci něco umístíme, ať do zaklopeného
prostoru nebo do zásuvky na kolečkách, nebudeme zde
vytírat a vysávat tak často, jako když máme postel na
nožičkách a pod ní jen podlahu, na které každý chomáček prachu dobře vidíme. Na hygienu věcí uložených
v lůžku nebo pod ním je proto třeba důsledně pamatovat. Začíná to tím, že náhradní peřiny zde uložené vkládáme do ochranných vaků a pokračuje tím, že cokoliv
do postele nebo pod postel ukládáme, máme dobře zabalené v nějaké krabici. Když nám prostor slouží jako
úschova textilií nebo málokdy používaných lůžkovin,
ideální jsou vakuované úložné vaky. Do nich se zaručeně prach nedostane a navíc vaky s vysátým vzduchem
uspoří mnoho místa a lépe se s nimi manipuluje, když
pod postelí uklízíme. Zásuvka pod postelí je tedy šikovný úschovný prostor, musíme mít ale u postele dostatek
místa, abychom ji mohli celou snadno vysunou a pod
postelí uklidit.

Schodiště je nejen cesta do patra

části dobře uložíme potřeby na zavařování, zavařovací
hrnec, mlýnek na maso - zkrátka věci, které vyndáváme
jen občas.

Pod postel, za postel, do postele
Není to tak dávno, co bylo běžné mít v hlavách či nohách postele sříňku na peřiny, tzv. peřiňák, kam se lůžkoviny přes den zastýlaly. Moderní bydlení se naštěstí vrací ke konceptu bytů, kde ložnice je místností na
spaní. Všeobecně se doporučuje nechávat lůžkoviny
nastlané na lůžku, aby po celý den větraly a vysychal
z nich pot. V garsonce si ovšem neporadíme jinak, než
že zastýláme. Tady tedy zmíněny peřiňák stále přijde
vhod. Když máme jednolůžko u stěny, peřinák umísťujeme nejčastěji do hlavy nebo k delší straně lůžka ke

Máme-li patrový domek nebo mezonetový byt, jsou
schody jeho nedílnou součástí. Měly by být bezpečné
a pohodlné pro chůzi i stěhování, což ovšem znamená, že zaberou dost místa. Nevadí, schodiště nám totiž
umožní získat další úložné prostory. Dlouhé schodiště
bez zalomení můžete celé obložit dřevem nebo sádrokartonem. Ze spodní místnosti tak nebudou vidět stupně a pod schodištěm vznikne poměrně velký prostor.
V nejvyšší části takto vzniklé komory můžete mít pohodlnou šatničku, když schody vedou z předsíně, uložíte sem kabát a do botníku rodinnou obuv, když vedou
z pokoje, můžete zde mít ranní oblékárnu.
Využít se ale dá i prostor pod spodními schody, jen do
něj musíte udělat ještě jedna nízká dvířka, abyste sem
mohli ukládat v krabicích aktuálně nepotřebné věci.
Kdo si libuje ve sbírkách skla, porcelánu, či jiných dekorativních předmětů, může se pod schody vyrobit efektní skleník. Obezdění prostoru se vyrobí dvojité, zadní
stěna bude cca 25 cm pod schodištěm, přední bude nahoře obložená šikmo, uprostřed si ponecháte dvě nebo
tři police na vystavené předměty, dole bude opět pevné
obložení. Prostřední prostor můžete zasklít skly na po-
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jezdových drážkách, aby se vám do výstavky neprášilo.
Jako úložné boxy se dají využít i jednotlivé stupně schodů. Nejspíš je nevyužijete všechny, ale třeba dva spodní
stupně mohou mít vyklápěcí nášlapnou plochu a uvnitř
schodu se schovají na noc třeba dětské hračky, když je-

ných prostor stropními podhledy. Není to ale zdaleka
totéž, jako když stropní podhledy instalujete proto, že
chcete mít strop rovný a bez prasklin a v něm instalované bodové osvětlení. Na to stačí sádrokarton, na úložný
prostor ale musíte vytvořit bytelnou konstrukci pevně
opřenou o lišty zakotvené do stěn, její podlaha musí
unést značnou zátěž - vždyť sem budete ukládat kufry
(a možná ne prázdné), v létě lyže, sowboard a brusle,
v zimě stan, spacáky a kempingové vybavení a kdovíco
ještě nakonec na této „půdičce“ skončí. Stropní podhled se nejlépe hodí do předsíně nebo na toaletu, tam
pohledově neruší a ani o pár centimetrů nižší strop zde
tolik nevadí. Pamatujte na pohodlný přístup k uloženým věcem - nejlepší jsou dostatečně velká výklopná
dvířka v podlaze sníženého stropu. Podobné záklopy
se vyrábějí jako dvířka na střechu či na půdu a jejich
součástí je i rozkládací žebříček, který se po vyklopení
dvířek snadno rozloží a umožní vám snadno vystoupat
na „půdičku“.

Úschovny přenosné

jich čas v domácnosti pomine, můžete zde mít uložené
domácí nářadí, zásobu pletacích vln a jehlic, zahradnické potřeby na vaši balkonovou zahrádku, využití se
zkrátka vždycky najde.
Prostor pod schodištěm ale může zůstat i odkrytý
a přesto se stane prostorem úložným. Může zde stát
věšák na kabáty, stojánek na aktuálně nošenou obuv
a stojan na deštníky. Od jednotlivých schodnic můžete
spustit závěsné řetízky nebo lanka a mezi ně pověsit
poličku či ještě lépe proutěnou nebo dřevěnou designovou krabici - truhličku - schovávačku na nejrůznější
věci, od dětských hraček „na ven“ až po sbírku cestovatelských map.

Skladování pod stropem
Zejména do bytů s vyššími stropy se hodí řešení úlož-
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Vzhledem k tomu, že moderní je nezatěžovat prostor
bytu množstvím nábytku, zbývá v pokojích obvykle
dost místa na kousky, které v sobě snoubí účel s dekorativností a jsou poměrně snadno a levně obměnitelné. Koše a krabice z různých materiálů a nejrůznějších
tvarů poslouží v obývacím pokoji na časopisy, dětské
hračky, ale třeba i na uskladnění náhradního či spíše parádního setu nádobí, které používáme jen pro zvláštní
příležitosti. V ložnici v nich může být složené ložní prádlo i drobné prádlo na každodenní nošení. V koupelně poslouží na špinavé prádlo, v pokoji zase schované
prádlo na žehlení (hodí se proutěné koše nebo plastové krabice s perforovaným víkem, aby prádlo větralo).
Zkrátka využití košů a krabic je mnoho.
Ke koupi jsou elegantní koše s víky z proutí nebo ratanu, pestrobarevné plastové krabice, ale zajímavě mohou vypadat i krabice z recyklovaného pevného papíru,
zejména do dětského pokoje, kde se do krabic uloží
kde co a žádájí si častou výměnu se papírové krabice
výborně hodí. Děti na nich navíc mohou projevit svou
kreativitu a všelijak si je pomalovat nebo polepit obrázky. Výhodou těchto mobilních úschoven je i to, že
jsou snadno přenosné a můžeme je umístit jednou tu
a podruhé jinde, tak jak právě potřebujeme.
Kdo si chce pořídit zajímavý kousek nábytku, vybere si
z nabídky truhel. Tenhle znovu objevený kus mobiliáře
může být právě tím, co vašemu uniformnímu jednoduchému pokoji dodá styl. Truhla může být malovaná, ratanová, hladká z dobře opracovaného masivního dřeva
se suky, barevně natřená do vysokého lesku nebo třeba
z exotického dřeva, může být prostá jen s výklopným
víkem nebo zdobená kováním jako lodní kufr – v každém případě v interiéru upoutá, takže jí klidně vyhraďte vyditelné atraktivní místo. A přitom se toho do ní
tolik vejde!
Foto: Shutterstock.com
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inzerce

Na Vánoce
bude uklizeno

Blíží se nejkrásnější svátky v roce, takže je třeba popřemýšlet o vánočním úklidu. Jak ho letos stihnout v pohodě a bez Bydlení
stresu?

| 71

Pokud je pro vás úklid přežitkem, asi si objednáte úklidovou službu a strávíte předvánoční čas radši někde ve
společnosti a nakupováním dárků. Touto možností je
tedy zapotřebí začít.

Jak vybrat úklidovou firmu?
Pokud hledáte dobrou úklidovou firmu, je zapotřebí si
vyspecifikovat, co od ní očekáváte a co by měla splnovat
“Pro každou domácnost je nejlepší jiná technologie
čištění, proto je vždy nejdůležitější najít tu nejlepší
možnost,” říká doborník Jan Kvíčera. “Rozhodnout se
mezi suchou i mokrou variantu čištění nebo třeba i čištění koberců pomocí celulozy. Úklidu se věnuji od svých
dvaceti let a myslím, že patříme mezi jednu z mála firem, kde koberce před mokrým čištěním i vyklepáváme elektrickým klepačem s odsáváním pro odstranění
vlasů, chlupů, drobků a písku. Pak teprve začínáme pokládkové koberce čistit mokrou metodou, aby se odstranila i odolná a zašlapaná špína. Kusové koberce,
které potřebují zcela jiný přístup čistíme na provozovně
a už více jak 5 let jim věnujeme tu nejkvalitnější péči.
Svážíme koberce z celých Čech. Čistíme vlněné i syntetické kusové koberce tím nejšetrnějším a nejúčinnějším
způsobem. Od konce roku 2019 navíc uvádíme do provozu stroje, které čistí kusové koberce způsobem, který
v Čechách nikdo nepoužívá. Je to zcela automatizovaná
technologie, která poskytne kobercům všechny potřebné procesy v té nejlepší kvalitě.”
Pravdou je, že majitel firmy, spolu s kamarádem Davidem a ženou Aničou vědí, jaké to je mít doma děti, psy
a jiné domácí mazlíčky. Nebo znají situace, kdy se při
večírku rozlije na gauč víno nebo káva. Ale také vědí,
jak je těžké žít v domácnosti plné prachu a roztočů a trpět těžkými alergiemi. Právě proto dovedou s tím vším
zatočit a co je deviza navíc – to vše zvládnou s hypoalergeními přípravky, které jsou vhodné i pro tu nejcitlivější
pokožku a navíc jsou šetrné k životnímu prostředí. Díky
malému synovi Jan moc dobře zná never ending story
se špínou na gauči od malých dětí, proto přidali do nabídky i impregnaci, která aspoň o něco déle udrží zářivě
čisté čalounění. Takže, pokud máte domácnost se psem
a malými dětmi, určitě by nebylo od věci vybrat si firmu, která má s obojím zkušenost.
A pokud se chcete do úklidu vrhnout sami? Pojďme se
podívat, jak na to...
Pro většinu hospodyněk je vánoční úklid jakýsi rituál
i šance, jak si nejen uklidit svůj příbytek, ale srovnat si
také myšlenky a zapomenout na starosti všedního dne.
Navíc se při této činnosti obvykle zbavíme všech nepotřebných věcí a uděláme místo pro nové. Odborníci na
úklid mají také vyzkoušeno, že pro dokonalý výsledek je
dobré postupovat směrem odshora dolů. Začněte tedy
u stropu a skončete podlahou.Nejdřív smeťte pavučiny,
omyjte lustry, pak utírejte prach na skříních, v policích,
následně myjte okna, perte záclony, leštěte dvířka nábytku, a až nakonec luxujte a drhněte podlahu.
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Nesnažte se gruntovat byt s tím, co používaly naše
babičky, a využijte moderních technologií a postupů.
Kromě účinných úklidových přípravků se nabízí nepřeberné množství pomocníků šitých na míru třeba právě
vám. Místo klasického koštěte s hadrem je pohodlnější
sáhnout po moderním mopu, který dobře saje, a k máchání a ždímání se nemusíte ani shýbat.

Jak na nábytek
Pokud jsme zastánci konzervativního postupu, dřevěný
nábytek otřeme teplou vodou se zředěným speciálním
přípravkem. Po zaschnutí mu vrátíme lesk leštěnkou.
Ze starožitného nábytku stíráme pravidelně prach a na
vyleštění použijeme včelí vosk. Na malovaný nábytek
stačí roztok saponátu a vody. Intarzované dřevo zbavíme prachu antistatickou prachovkou nebo měkkým
malířským štětcem. Před aplikací oleje musíme povrch
nábytku ošetřit čistícím prostředkem. Konkrétní čistící sady jsou dodávány přímo výrobci olejů. Po očištění povrchu je třeba olej nanést v dostatečné vrstvě.
Chvíli jej ponecháme vsakovat a poté utřeme suchým
hadříkem. Utřený povrch se nesmí lesknout v místech
s nadměrným množstvím oleje. Všechen přebytečný olej musí pryč. Není jasně dáno, jak často je třeba
povrch dřeva olejem ošetřit, vždy záleží na frekvenci používání a míře znečištění či poškození povrchu.
Prach z koženého nábytku setřeme a konzervujeme
speciálním přípravkem. Nečistoty otřeme vlhkým hadříkem s glycerinovým mýdlem, necháme uschnout a vyleštíme. Z čalouněného nábytku vysajte prach polštářovou
hubicí. Snímatelné potahy vyperte, za vlhka je navlečte zpět a vyžehlete. Čalounění čistěte buď šamponem,
nebo pozvěte odborníky. Zvířecích chlupů a žmolků se
zbavíte speciálním přístrojem nebo si kolem prstů omotáte lepicí pásku, na niž chlupy nachytáte.Také kůže si
žádá pravidelnou péči. Stírejte prach a občas konzervujte speciálním přípravkem na kůži.
Běžné otírání nábytku měkkým hadříkem je nejrychlejší
způsob, ale také nejméně účinný. Zvířený prach se za
chvíli opět usadí na své místo. Je to způsobeno obyčejnou zemskou přitažlivostí a statickou elektřinou. Proto
výrobci nabízejí řadu přípravků s antistatickým účinkem
na dřevěný, lakovaný či plastový nábytek. Nezáleží však
jen na přípravku, ale na kvalitě prachovky. Klasické
„chlupaté“ již dávno nahradily utěrky z umělých mikrovláken, které jsou vhodné ke stírání prachu z nábytku, zrcadel, televizních obrazovek i skleněných ploch.
Mikrovlákno povrch nepoškrábe a prach nepustí zpět.

Péče o podlahy
Různé typy podlah vyžadují rozdílnou péči. Na PVC,
linoleum či laminát stačí roztok saponátu a vody. Na
podlahu v kuchyni a koupelně použijeme leštidlo na
bázi vody, v jiných místnostech voskové leštidlo. Dřevěné podlahy bez nátěru zameteme a otřeme suchým
hadrem.
Při vytírání podlah používejte kvalitní mop. Bez zby-
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tečného ohýbání a namáčení rukou do špinavé vody
uklidíte v pohodě všechny podlahy. Korkovou podlahu umyjeme vodou se saponátem a nakonec ošetříme
voskem na podlahu. Špínu ze spár odstraníme kartáčem namočeným v silném roztoku saponátu. Z koberců
a předložek odstraníme prach a špínu jedině luxováním. Pak koberec vypereme.
Hadr na podlahu by měl být dostatečně pevný a kvalitní, abychom jím mohli pořádně vydrhnout i zaschlou
špínu od zablácených bot. Zároveň by však měl být
i měkký a podajný, aby co nejlépe přilnul k podlaze
a nám umožnil snadné ždímání.

Čištění koupelny
Úklid koupelnových regálů využijte k protřídění kosmetických přípravků. Na »koupelnovou« špínu volte silné
přípravky, ale pozor, nezapomeňte si dobře ochránit
kůži a oči. Nezapomeňte vyleštit zrcadla a nakonec vyperte předložky v aviváži, aby vám jejich vůně každé
ráno připomněla vaši píli. Na údržbu skel a zrcadel postačí horká voda a utěrka z mikrovlákna, na doladění přípravky na mytí skel či leštěnka s alkoholem. Na
leptané či pískované sklo patří jen čistá voda! Vypínače
a zásuvky ošetřete jemně navlhčeným hadříkem se saponátem.

Na okna s robotem
Jedná se o revoluční novinku, která výrazně ušetří námahu při pracném čištění skla. Robot je malý a je tvořen dvěma hlavními částmi, které čistí sklo z obou stran
a to díky důmyslnému magnetu. Samotný robot se
může pohybovat ve vertikálním směru do všech 4 stran.
Jeho spodní strana je tvořena čistícími kotouči. Robota
je možné ovládat prostřednictvím dálkového ovládání,
se kterým lze nastavovat různé režimy. Čisticí roztok
nanesete na přední textilii. Nestříká se na sklo – robot
by klouzal. Robota přiložíte na sklo a zapnete jej. Sací
motory přístroj ke sklu přisají a můžete jej pustit. Ke
spuštění slouží tlačítko na těle přístroje nebo dálkový
ovládač s doporučeným dosahem 2 m. Robot má senzor
dálkového ovládání i barevnou signalizaci nejen z horní strany, ale i zespodu, abyste mohli ovládat umývač na
venkovní straně okna zevnitř místnosti. Robot se pohybuje automaticky pomocí silikonových pásů. Po skončení mytí se vrátí do původního místa.

Žaluzie, radiátory a spotřebiče
Prach ze žaluzií odstraníme vysavačem, potřebujeme
takový, kde se dá regulovat výkon a zvolit ten nejnižší.
Vnitřní hliníkové žaluzie – prach ze žaluzií odstraníte
vysavačem, mastnotu pak navlhčeným hadříkem nebo
houbou. Každou lamelu otírejte zvlášť nebo několik lamel najednou. Na omývání používejte pouze mýdlový
roztok bez chemických přísad.
Nezapomeňte na spotřebiče. Zejména pračku a sušičku,
sporák, myčku, chladničku, mikrovlnku nebo rychlovarnou konvici alespoň jednou ročně pečlivě vyčistěte.
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Dbejte na to, abyste čisticími prostředky neudělali více
škody než užitku a snažte se maximálně využívat jemné
hadříky bez agresivních chemických prostředků.
Radiátory a topná tělesa očistěte zředěným prostředkem na mytí nádobí a prostor za nimi vysajte nebo vytřete smetáčkem. Na topení se chytá prachu nejvíce,
proto je nutná pravidelnost. Nahromaděný prach vysajte hubicí, ale půjde to i s improvizovaným smetákem
z násady koštěte omotané hadrem. Krbu a krbovým
kamnům věnujte zvláštní pozornost. Při čištění kovových částí se osvědčil krém na obuv nebo běžné cídidlo
a na vyleštění měkký hadřík.

Centrální vysavač jako užitečný
pomocník
Možná už jste o centrálním vysavači slyšeli, možná ještě ne. V záplavě nových technologií, které jsou dnes
instalovány do nových nebo rekonstruovaných domů
a bytů, byste ale jistě neměli zapomenout na věc, která
sice nesníží spotřebu energie vaší domácnosti, ale jednoduše vám usnadní uklízení.
Princip centrálního vysavače je velmi jednoduchý. Cen-

inzerce

trální vysavač (umístěný např. v technické místnosti
nebo garáži) je napojen na rozvod potrubí, které je
rozvedeno k vysavačovým zásuvkám. Zásuvky jsou rozmístěny tak, aby nejčastěji 9 m dlouhá hadice dosáhla
všude tam, kde je potřeba. Stačí pouhé zasunutí této lehoučké hadice do vysavačové zásuvky a veškeré vysáté
nečistoty mizí potrubím mimo uklízené prostory.
V jednotce (centrálním vysavači) je vzduch přefiltrován
a vyfouknut ven mimo dům. Máte tedy jistotu, že nečistoty, prach, bakterie a roztoči jsou po vysátí odvedeny
mimo obytné prostory a už se na rozdíl od přenosného
vysavače nikdy nevrátí zpět. Jedná se o jediný úklidový
systém, který garantuje 100% efektivitu filtrace i těch
nejjemnějších částic bez nutnosti dokazování kvality
filtrů.

Vysavač na celý život
Srdcem systému je samozřejmě vysavač (někdy nazývaný také jako sací jednotka nebo agregát). Výběr vysavače se řídí především jeho sacím výkonem, který musí
zabezpečit dostatečný podtlak ve všech zásuvkách.
Důležitou roli hraje tedy délka rozvodů a jejich trasa.

S tím, kde rozmístit stěnové a štěrbinové zásuvky, kudy
vést rozvody atd., vám poradí prodejce centrálního vysavače. Při výběru samotné jednotky dbejte především
na kvalitu provedení (vysavač by vám měl sloužit celý
život). Vždy upřednostněte kov před plastem. Velikost
odpadní nádoby na hrubý odpad určuje, jak často ji budete muset vyprazdňovat. Při výběru ovládání většinou
rozhoduje cena. Signalizace na rukojeti hadice by vám
měla především nahlásit nutnost servisu a stupeň výkonu, kterou můžete snadno měnit (oceníte např. při
změně vysávaného povrchu).

Robotické vysavače – ano, nebo ne?
Uvažujete-li o automatickém vysavači, který bude sám
vysávat podlahy ve vašem bytě nebo domě, mějte na
paměti, že existují dobré a špatné robotické vysavače.
Pokud si neprojdete jejich parametry a zkušenosti uživatelů, může se jednoduše stát, že se vaše sny o stále
čisté podlaze v domácnosti promění v realitu, kterou
jste nečekali. Levnější vysavače překážky oťukávají
a případně se jim poté vyhnou. Pokud chcete předejít „dezorientovanému“ vysavači, zaměřte se na dražší
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modely, které mají zabudované kamery nebo senzory,
díky kterým lépe vyhodnocují překážky ve svém okolí
a pohybují se tak efektivněji. Některé robotické vysavače disponují infračerveným paprskem, který jim vyznačí
zóny, do kterých nemají jezdit.
Ne všechny automatické vysavače jsou kulaté. Výrobci
vytvořili vysavače, které mají D-tvar a dostanou se tak
i do hůře dostupných míst. Pořízení robotického vysavače tedy nemusí nutně znamenat, že se veškeré nečistoty z prostoru místností nahromadí do rohů místností
a pod postele. Menší kapacitu sběrného koše u robotických vysavačů vám již dnes pomůže vyřešit napřílad
vysavač, který má automatické vysypávání, takže ve
chvíli, kdy se nádoba naplní, sama se vysyype a vysavač
fungujer dál...
Robotické vysavače jsou ideální pro průběžné uklízení,
především v případě, že máte doma psa nebo kočku.
Podlahy zůstanou čisté, jen je třeba jednou za čas vysát také místa, kam se automatický vysavač nedostane.
Nespornou výhodou jsou robotické vysavače také pro
alergiky, protože zbaví domácnosti velké části dráždivých částic.

Vysavače s mopy
Na trhu lze objevit dva základní typy přístrojů, které
vytírají. První fungují jako vysavač, jenž má přidanou
funkci vytírání, druhé jsou přímo specializované robotické mopy. Ty jsou určené výhradně k vytírání, čemuž
odpovídá i jejich styl pohybu, který vychází ze stylu
pohybu skutečného mopu. Přes jedno místo přejedou
vícekrát a vychylují se ze své trasy do stran do písmene
V. Zájem zákazníků o robotické vysavače s funkcí mopování v poslední době poměrně rychle roste. Před samotným nákupem si rozmyslete, jestli chcete využívat
pouze suché mopování, kdy mop po vysávání ještě nasucho setře z podlahy jemný prach, nebo klasické mokré mopování. Pokud vám jde především o to, aby robotický vysavač podlahu důkladně vytřel, doporučil bych
pořízení sólo robotického mopu, který je v kategorii
robotického mopování nejúčinnější. Robotické vysavače a mopy mají v sobě zabudovanou nádobku na vodu,
z níž se uvolňuje voda potřebná pro vytírání či mopování. Voda se uvolňuje buď přímo do nasazené čisticí
utěrky, anebo ji přístroj stříká v drobných dávkách před
sebe. Přístroje, které zvládají jak vysávání, tak vytírání,
mají speciální zásobník na prach a zvlášť nádržku na
vodu. Ty mohou být v přístroji zasazené buď obě najednou, nebo se vyměňují podle toho, jakou práci má
robot zrovna vykonávat. Obdobně jako u standardních
robotických vysavačů, také u těch se schopností vytírat
a mopů je jednou z nejdůležitějších vlastností schopnost
orientace v prostoru. Čím složitější terén bude muset
přístroj obstarávat, tím dokonalejší funkce pro samostatnou orientaci musí mít. Slouží k tomu nejrůznější
senzory, které jej zavčas zastaví, aby nespadl například
ze schodů, eventuálně nevrážel zprudka do překážek
apod. V případě vytírání je vysoce praktické, pokud má
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přístroj také senzor sledující uvolňování vody. Pokud
se například někde za něco zachytí, bylo by nepříjemné, kdyby na stejném místě dál uvolňoval vodu. Pak
by pod ním zůstala louže, což zejména na dřevěných
podlahách může způsobit škody. Nejlepší modely mají
gyroskopickou navigaci s mapovací funkcí. Existují již
na trhu o modely, kdy spolu komunikuje vysavač a mop
a vysavač nejprve vysaje a poté vše mop dočistí.

Zahoďte klasický smeták
Pouhé zametání podlahy už také není v módě. Účinnější jsou mopy či akuzametače na koberce, dlažby, lina
i na laminátové podlahy. Aktivní rotující gumový kartáč lze jednoduše vyjmout a opláchnout i se sběracím
zásobníkem pod tekoucí vodou. Úklid podlahy u stěn
a v rozích je usnadněn přesahem kartáče uzpůsobeným
pro vymetání nečistot a nastavitelným kloubem.
Navíc, bez ohledu na tvrzení většiny reklam, ani čisticí
prostředky nepatří zrovna k nejekologičtějším způsobům, jak udržovat v domácnosti pořádek. Není proto
divu, že si metoda čištění za sucha nachází stále více
zastánců. Toho jsou si dobře vědomi i výrobci, kteří přichází na trh s neustálými vylepšeními, jak hospodyňkám
domácí práce co nejvíce usnadnit. Jedním z pomocníků
je i prachový mop, jehož nedílnou součástí je vyměnitelná utěrka. Ta je napuštěna speciálním olejem, a tak při
vytírání dochází současně i k celkovému ošetření podlahy. Ideální je zejména pro údržbu linolea, marmolea,
novilonu, ale i laminátových podlah či hladké dlažby.
Otáčivý systém rukojeti nám při úklidu umožňuje manipulovat mopem ve všech směrech, a to aniž bychom
jej museli zvednout z podlahy. Díky tomu se bez problémů dostaneme i do nejzazších koutů místnosti. Vedle prachu se na utěrku nalepí i veškeré další nečistoty,
a tak prachový mop ocení především ti, kteří mají doma
chlupatého mazlíčka. Po úklidu utěrku jednoduše sejmeme a vyhodíme do koše. V neposlední řadě je výhodou prachového mopu i jeho dobrá skladnost, neboť
nastavitelnou teleskopickou tyč lze složit na pouhých
87 centimetrů.

Úklid chce systém
Moderních vychytávek a chytrých pomocníků, kteří
usnadňují průběžné udržení domácnosti v čistotě, je na
trhu skutečně hodně. Ale předvánoční „gruntování“ je
zkrátka tradice. Abyste ho zvládli bez nervového vyčerpání, rozložte si ho do několika dní. Připravte si postupný plán prací, jednou z možností je rozčlenit úklid
podle místností – chodba (předsíň, zádveří), koupelna,
toaleta, ložnice, dětský pokoj, pracovna, obývací pokoj
a kuchyň. Samostatnou kapitolou mohou být dveře,
okna a podlahy. Nevynechejte praní záclon a závěsů,
smýčení zdí a stropů, mytí oken, koberců, svítidel, zásuvek nábytku, čalounění a podlah. A zapojte do práce
celou rodinu…
Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com

L’AVIVAGE
avivážní kondicionéry

VÍCE JAK

30 AVIVÁŽÍ
VYROBENÝCH V ČESKU
více na www.dedra.cz

ČÍM JSOU NAŠE AVIVÁŽNÍ KONDICIONÉRY UNIKÁTNÍ?
Obsahují 4x více kosmetického parfému než běžně dostupné aviváže.
Obsahují elastil® ME, který zabraňuje pomačkání jednotlivých vláken
prádla a dodá jim potřebnou pružnost, zároveň usnadňuje žehlení.
Díky složce antistaticum Vaše prádlo „neelektrizuje“.

KAM NEMŮŽE AVIVÁŽ,
NASTUPUJE PARFUMAGE
EKOLOG

Voní i po sušení v sušičce prádla.
Obsahují aloe vera barbadensis.
Bez přidaných barviv.

PROVONÍ VAŠE PRÁDLO
I CELOU DOMÁCNOST

2015

(ČTI: PARFEMÁŽ)

2016

2017

2018

2019

IE

SUŠIČKA

EKOLOGICKY
ŠETRNÁ
RECEPTURA

DODÁ SVĚŽÍ VŮNI
OBLEČENÍ, NA KTERÉ SE
NESMÍ POUŽÍVAT AVIVÁŽ

PROVONÍ VÁŠ DŮM
PŘI STÍRÁNÍ PŘIDÁNÍM
K PROSTŘEDKU
NA PODLAHU

Během posledního máchání PARFUMAGE pronikne do vláken prádla a dodá mu svěžest a vůni.

VONÍ I PO USUŠENÍ
PRÁDLA V SUŠIČCE

PRAVIDELNÝM DOLÉVÁNÍM
DO WC ŠTĚTKY DOCÍLÍTE
SVĚŽESTI NA VAŠÍ TOALETĚ

DÁVKOVÁNÍ ZÁLEŽÍ POUZE
NA VÁS A VAŠÍ TOUZE PO SVĚŽESTI
A INTENZITĚ VŮNĚ

Vybavení
domácí
dílny
Domácí dílnou se může stát koutek v garáži, ale i skvěle vybavené každodenní
pracoviště. Záleží na rozsahu vašich kutilských potřeb a schopností.
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Univerzální domácí dílna bude mít trochu jiné parametry než specializovaný pracovní prostor pro truhlařinu
nebo zámečnické práce. Ale měla by vám poskytnout
možnost pro jakékoli aktivity včetně řezání, broušení,
lepení, svařování či pilování. Pro skutečného domácího kutila je dílna středem světa a místem, v němž tráví podstatnou část života. V tom případě by se neměl
se svým užitečným koníčkem krčit někde v koutě, ale
využít prostor s dostatečným množstvím světla, který
bude i velmi dobře větratelný a vytápěný. Toužíte-li po
komfortní a dobře vybavené domácí dílně na chatě,
kde není místa nazbyt, stojí za úvahu pořízení zvláštní stavby, například většího montovaného zahradního
domku. Takovou stavbu lze zateplit i vytopit, nicméně
je třeba počítat s nutností zavedení elektřiny a v ideálním případě i vody. Z bezpečnostních důvodů neopomíjejte podlahu. Neměla by klouzat a měla by jít snadno
uklidit. Vhodný je beton s dřevěným roštem, dobře se
udržují i linolea, ale právě u nich je nebezpečí uklouznutí. Ani podlahou z prken či parket nic nezkazíte.

vybavené pouze pracovní deskou. Úložné kontejnery
je pak možné dokoupit. Až třímetrovou pracovní desku takového stolu drží šest nohou a mezi ně může být
umístěna odkládací police.

Hoblice a svěrák
Pracujete-li často se dřevem, pořiďte si klasickou truhlářskou hoblici. Stůl, vybavený svěráky a
přípravky pro opracování a hoblování dřeva, má obvykle bukovou pracovní desku na konstrukci z jasanového dřeva, případně je celý vyroben z bukového dřeva,
ošetřeného bezbarvým lakem. Pracovní deska mívá rozměry od 120 do 210 centimetrů.
Nezbytnou výbavou pracovního stolu je svěrák. Hobbymarkety či železářství jej nabízejí vmnoha velikostech
i cenách a kritériem výběru je univerzálnost jeho použití. Pro záa kladní práce včetně řezání, broušení či
lepení postačí menší rozměr svěráku, pro častou práci
s kovem a obrobky větších rozměrů se vyplatí koupit
větší svěrák.

Stůl jako základ

Přehledné úložné prostory

Jednou z nejdůležitějších částí každé dílny, ať už jde
o hobby koutek nebo profesionální zázemí, je velký, stabilní a kvalitní pracovní stůl s opravdu pevnou deskou.
Konstrukce takového stolu by měla vždy odpovídat jeho
účelu. Jeho výběru proto vždy věnujte dostatečné množství času a pozornosti, neboť u něj budete trávit největší
množství času. Pracovní stůl by měl umožnit uchycení
svěráku a poskytnout dostatek místa pro ukládání nářadí a pomůcek. Existuje velké množství variant pracovních
stolů, které se prodávají pro použití v domácích i profesionálních dílnách. Liší se především velikostí a materiálem
pracovní desky a uspořádáním úložných prostor.

Ideální je mít nářadí a doplňky viditelně po ruce, k čemuž dobře poslouží nejrůznější závěsné systémy, děrované stěny a otevřené police. Na nástroje a nářadí, které
používáte nejčastěji, se perfektně hodí magnetické lišty
a tabule. Úložné zásuvky v pracovních stolech a nejrůznější kontejnery se skvěle hodí k uskladnění spojovacího materiálu, speciálního náčiní a věcí, které je dobré
chránit před prachem. V dílně jsou velmi důležité úložné prostory, které zajistí, že vše potřebné budete mít
vždy viditelně po ruce. A k uložení potřebného nářadí,
nástrojů a dalších potřeb, využíváme různé dřevěné či
kovové regály, uzavřené skříně, police, nosné konzoly, stacionární nebo pojízdné skříňky nebo komplexní
regálové systémy pro uskladnění. Je rozhodně dobré
ukládat věci v dílně viditelně a tak, abyste o nich měli
neustále přehled.

Nabídka je pestrá
Nejjednodušší pracovní stůl s deskou o velikosti 60 x
80 centimetrů, vyrobenou z třícentimetrové překližky,
pořídíte od dvou tisíc korun. Desku drží železná konstrukce, v níž je umístěn pouze základní úložný prostor
v podobě zásuvky a uzamykatelné skříňky. Stoly této
velikosti nenabízejí příliš mnoho pracovního komfortu,
ale nezaberou ani moc místa a jsou vhodné pro pracovní kouty, které nepoužíváte denně. O tisíc korun více
zaplatíte za stůl s pracovní deskou o velikosti 120 x 60
centimetrů, který je doplněn pouze skříňkou a policemi. Stůl se stejně velkou pracovní deskou, který je kromě skříňky vybaven i pěti plechovými zásuvkami, stojí
kolem šesti tisíc korun. Nabízí však výraznější komfort
úložných prostor a umožňuje uskladnit do nich většinu
drobného nářadí a materiálu pro domácí dílnu. Dílenský stůl s deskou o rozměrech 170 x 60 centimetrů, v jehož kovové konstrukci je umístěno šest zásuvek a plechová dvojskříňka, se prodává za ceny od deseti tisíc
korun. Pracovní deska poskytuje dostatek místa pro
téměř jakékoli domácí dílenské práce.
Pracovní stoly můžete koupit i v podobě konstrukce,
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Regály a skříně
Regály si můžete sestavit na míru díky bezšroubovému
systému, který umožňuje výškové nastavení polic podle
vašich potřeb. Základní regály si můžete samozřejmě
vylepšovat závěsnými koši nebo přepážkami, které prostor v regálu rozdělí na menší sektory, do nichž umístíte
menší předměty. V dílně se neobejdete bez skříně. Materiál skříní by měl být převážně kovový se svařovanou
konstrukcí, díky které je dílenský nábytek bezpečný.
Některé skříně mají výškově stavitelné patky pro vyrovnání nerovností podlahy. Skříně se vyrábí v různých
velikostech a provedeních. Stačí si to jen poměřit a ujasnit si, na co skříně potřebujete. Pro uchovávání většího
množství malých šroubků, či jiných součástek, doporučujeme zakoupit skříň s plastovými boxy. Díky zásobníkům budete mít vše přehledné a dobře dostupné.
Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com

VÁNOCE

S VÝROBKY ZNAČKY
www.xtline.com

SET BOXŮ NA NÁŘADÍ
● set 4díly + podvozek

TOOLSTATION
2.390,AKU VRTAČKA 18V

● napětí 18V, otáčky 0-400/0-1400, 2 rychlosti, polohy 25+1 vrtání
● rychlosklíčidlo 2-13mm, hmotnost 1.1kg
● 2 BATERIE + PŘÍSLUŠENSTVÍ

● VYŠŠÍ ŽIVOTNOST MOTORU
● VĚTŠÍ VÝKON/KROUTÍCÍ MOMENT
● NIŽŠÍ HMOTNOST
● BEZÚDRŽBOVÝ PROVOZ

SADA NÁŘADÍ + AKU VRTAČKA 10.8V
● 31dílů - kladivo, kleště, klíče, šroubováky, metr...

2.890,-

Uvedené akční ceny jsou včetně DPH.

3.990,-

18V

2.0Ah
4.0Ah
5.0Ah
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Opravujeme,

zateplujeme,
natíráme

inzerce

Až se vás zima zeptá, co jste pro svůj rodinný dům dělali na podzim, co řeknete?
Opravovali a natírali jsme, protože dům si žádá péči a nadcházející dlouhé studené
Bydlení | 83
měsíce ji řádně prověří.

Začínáme střechou
Střecha je dominantou každého domu.Chrání prostor
pod sebou před povětrnostními vlivy, odvádí dešťovou
vodu a brání jí v nahromadění. Střecha plní mnoho
funkcí a jsou na ni kladeny nejrůznější požadavky. Povrch střechy by měl být čistý, bez náletové zeleně. Odlupování, nepravidelné blednutí barvy, bubliny a praskliny stejně jako škrábance naznačují, že povrchová
úprava již vyžaduje opravu. Zatékat může rovněž v místě špatně ukotvené krytiny. Především doporučujeme
zkontrolovat jižní stranu krytiny, která nejvíce čelí nepříznivým vlivům.
Kromě kontroly povrchu střechy je nutné zkontrolovat i spoje, oplechování úžlabí a lemování. Zaměřte se
rovněž na kontrolu míst, kam může nejčastěji zatékat,
což je v okolí komínů, střešních oken a ventilačního potrubí. Zaměřte se i na nevyčištěná úžlabí. V zimě totiž
namrzají a zamezují odtoku vody, což může způsobit
zatékání střechy. A nezapomeňte rovněž zkontrolovat
i stav svého komínu. V neposlední řadě byste kontrole
měli podrobit i okapy, které jsou pro životnost střechy
a celé stavby zásadní. Odvádějí totiž veškerou vodu.
Okapy bývají často zanešené navátým listím a dalšími
nečistotami. Proto je vhodné je zkontrolovat alespoň
před zimou.
Udržování plechové střechy je daní za její jednoduché
pořízení a nízkou cenu. Není snadné zachovat stav, kdy
je nejen funkční, ale také pěkná na pohled. Jak tedy při
natírání plechové střechy postupovat? Odborné firmy
provádějí natírání plechové střechy ve dvou vrstvách
dvěma typy barev. Jejich výběr by měl být důkladný,
protože musí být speciálně určeny na použití pro plech
a odolnější povětrnostním vlivům. Nesmí vyblednout na
přímém slunci, a nesmí se na ní tvořit skvrny.
Pokud se do natírání plechové střechy budete pouštět
sami, volte dvě až tři vrstvy nátěru s různými vlastnostmi. Kombinace základního, tzv. ochranného nátěru,
a vrchní vrstvy zaručí dlouhotrvající účinek. Vše ale musí
jít krok za krokem. Důkladně se musí začít už od prvních kroků natírání plechové střechy a v precizní práci
pokračovat až do konce.

Akrylátová barva versus syntetická barva
Hlavní rozdíl je v pojivé látce. Akrylátové nátěry mohou být rozpouštědlové nebo disperzní, u syntetických
je celá řada možností – od od alkydové pryskyřice až po
polyesterovou pryskyřici; většinou se jedná o jednosložkové rozpouštědlové nátěry.
Začíná se vždy stejně – odstraněním nečistot ze střechy.
Někdy postačí silný proud vody (práci usnadní wapky),
jindy je třeba sáhnout po ocelovém kartáči a drhnout
manuálně. Dokonale očištěná střecha neobsahuje žádné zbytky předchozí barvy (nebo dokonce barev), proto se často musí sáhnout po smirkovém papíru a plech
řádně zbrousit. Také se musí odstranit mastnota – ať už
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saponátem nebo ředidlem.
Při samotném natírání plechové střechy je třeba brát
ohled na venkovní podmínky. Rizikem bývá přílišné vedro, v němž může teplota střechy dosáhnout vysoko
nad 50°C. Natírat by se tak mělo buď před létem nebo
až na podzim. To už však zase práci ztěžuje rosa a vlhkost, která je také nežádoucí. Povrch musí být suchý,
navíc voda nesvědčí ani čerstvému nátěru. U přípravy
barvy platí „raději více, než méně,“ protože jen tak
bude střecha v jednom odstínu. Nanášet se může válečkem, štětcem i pistolí – hlavně první dvě varianty se
vzájemně doplňují.

Izolace střechy
Střecha, někdy označovaná jako „pátá zeď domu“,
musí fungovat jako kvalitní tepelně izolační prvek. Velmi důležité jsou v tomto ohledu materiály nosné konstrukce krovu, pod nímž se nachází obytné podkroví.
U běžných rodinných domů to bývají dřevěné trámy.
Při izolaci krovů se často používá pěnový polystyren
(EPS), dodávaný v nařezaných blocích. Jeho součinitel
tepelné vodivosti je 0,037 W/m2K, což není špatné. Problém ovšem nastane, pokud je dlouhodoběji vystaven
vlhkosti. Poté se EPS znehodnocuje a ztrácí své izolační
schopnosti. O něco vhodnější je šedý extrudovaný polystyren (XPS). Je lehčí a má o 10-20% lepší tepelně izolační účinek. Jeho nevýhodou však je, že nedostatečně
chrání před UV zářením.
Podobnou, ne-li větší tradici než polystyren, má minerální vlna, jejíž součinitel prostupu tepla se pohybuje
od 0,033W/m2K. Minerální vlnu získáváme tavením
hornin, nejčastěji čediče či křemene, a na trh se dodává
v podobě rolí nebo desek. Na rozdíl od polystyrenu má
vysoký bod tání a lépe tak odolává ohni, ale stejně jako
polystyren nesmí být vystavena vlhkosti. Rovněž manipulace s ní může být zdraví škodlivá.
Novou generací tepelných izolací je polyuretanová pěna
(PIR/PUR), která se od polystyrenu liší nejen vzhledem,
ale hlavně tepelně izolačními vlastnostmi. Její současný součinitel prostupu tepla je na hodnotě 0,022W/m2.
Polyuretanová pěna také velice dobře odolává vlhkosti,
díky tomu že jde o difúzně uzavřený materiál. I s těmito
vlastnostmi navíc dosahuje výborné objemové hustoty
okolo 32 kg/m3. Spoje desek jsou řešeny pomocí pero/
drážka, což zvedá kvalitu a atraktivitu tohoto produktu.
Použitím tohoto materiálu, který je oboustranně kašírovaný v hliníkové fólii, vyřešíme více problémů. Při jednom položení této izolace, získáme samotnou tepelnou
izolaci, parozábranu a reflexní vrstvu. Proto v letních
měsících je v obytném prostoru velice příjemné chladno, protože skladba s PIR deskami nepustí naakumulované teplo dovnitř interiéru. Naopak v zimních měsících
skladba s PIR deskami nepustí teplo z interiéru, a proto
výrazně šetří energii potřebnou na výtápění obytného
prostoru.

Sanační omítky

®

•

K INTERIÉROVÉMU ZATEPLENÍ
STUDENÝCH STĚN
K ZATEPLENÍ ŠPALET
KE ZLEPŠENÍ TEPELNÉ POHODY
K ZABRÁNĚNÍ PROSTUPU
CHLADU A ÚNIKU TEPLA
K ANTIKONDENZNÍ ÚPRAVĚ POVRCHŮ
K OMEZENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ
K ZABRÁNĚNÍ VZNIKU PLÍSNÍ
K ÚSPOŘE ENERGIÍ
IDEÁLNÍ DO NEPRAVIDELNĚ
VYTÁPĚNÝCH OBJEKTŮ
ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÝ,
BIO CERTIFIKÁT
STÁLÁ VYSOKÁ KVALITA VÝROBKU
DODÁVKY DO 24H
TELEFONICKÉ RADY PŘÍMO OD VÝROBCE KDYKOLIV

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

REALIZACE KOSTEL

Info: www.tk-therm.cz, info@tk-therm.cz, mob. +420 724 448 335

Stěrka jako izolace pod podlahové topení
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Často za problémy s vlhkostí stojí závady v odvádění
dešťové vody, která proniká střechou či trhlinami ve fasádě. Tento problém můžeme odstranit použitím fasádní omítky nebo nátěru, který nepropouští srážkovou
vodu do zdiva, ale zároveň je prodyšný a propouští vodní páry. Další příčinou mohou být špatné omítky, neprodyšné podlahy, dlouholeté zanedbání údržby stavby.
Větší problém představuje absorpce (vzlínání) vody ze
země, protože její odstranění je poměrně náročnější.
Než přistoupíte k sanaci zdiva, dejte si udělat sanační
rozbor, který specifikuje zdroj vzlínání vlhkosti, určí
nejkritičtější místa výskytu vlhkosti a navrhne adekvátní
způsob sanace zdiva. Ať už je příčinou cokoli, řešení je
jedno – odvlhčení zdí a odstranění závad. Pokud máte
dostatečné znalosti a fortel, můžete to zvládnout své-
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pomocí, nebo opravu svěřit specializované firmě, která
nabízí kompletní program odvlhčení bytu, domů, sklepů i komerčních objektů včetně diagnostiky vlhkosti.
V zásadě existují dva typy sanačních omítek. Sanační prodyšné omítky jsou vysoce pórovité a tím pádem
lehké, mají velmi nízkou kapilární nasákavost a ideálně
odpuzují vodu. Voda pak kapilárami neproniká ze zdiva do omítky, jejíž povrch zůstává suchý a čistý. Odpařování vody probíhá pouze na vnitřní straně omítky, kde
také zůstávají vysrážené soli.
Sanační vodotěsné omítky jsou prakticky totožné
s prodyšnou omítkou, ale mají obrácený efekt – zabraňují pronikání vlhkosti ze vzduchu do zdiva. Používají
se zejména v místnostech s vysokou vzdušnou vlhkostí, jako jsou kuchyně, prádelny, atd. V současnosti jsou

a závěrem se proříznutá spára injektuje cementovou
směsí. Metoda podřezání zdiva zaručuje spolehlivost
a dlouhou životnost. Takto provedené odvlhčení domu
vydrží až do konce životnosti celé stavby.
Další metodou je zarážení ocelových desek do průběžných spár ve zdivu. Při této šetrné metodě nedochází k razantnímu zásahu do statiky budovy. Odvlhčení
domů pomocí vrážení plechů je poměrně rychlé a lze jej
provádět i za současného provozu objektu.
Odvlhčení zdí pomocí injektáže je účinné hlavně proti
vzlínající vlhkosti. Nejdříve se navrtají injektážní otvory,
které se vyčistí od prachu a hrubých nečistot. Potom se
do těchto otvorů natlačí hydrofobní vodoodpudivý roztok. Vrty se provádějí cca 12 cm od sebe a v úhlu 20-40°.
Touto metodou lze odvlhčit téměř všechny druhy zdiva,
jako například cihlu, beton, žulu a jiné druhy kamene.
Pokud je příčinou vlhnutí kondenzace páry z interiéru,
je třeba upravit také vnitřní prostředí budovy. Zpravidla
je řešením úprava vnější tepelné izolace. Tím se zvýší
teplota celé konstrukce a kondenzační zóny se posunou mimo zdivo.

Jak vysušit vlhké zdi?

nahrazovány hydroizolačními stěrkami a aplikují se jen
výjimečně.

Pila, lano, plechy
Další sanační metodou je prořezávání cihelného zdiva
ve spáře řetězovou pilou. Do spáry se vkládá dvoumilimetrová izolační fólie. Zdivo se zaklínuje pevnostními
klíny a na závěr se spára injektuje cementovou směsí.
Fólie přesahuje přes zdivo dle potřeby následných izolací podlah a podobně.
Obdobný postup je prořezávání zdiva diamantovým lanem. Smyčka tvořená lanem s průmyslovými diamanty
postupně prořezává smíšené nebo kamenné zdivo bez
průběžné spáry. Po prořezání spáry se vkládá izolační
fólie o síle 2 mm. Zdivo se klínuje pevnostními klíny

Pokud se chystáte vysušit zdi svého domu či bytu svépomocí, doporučuje se aplikace zateplovacího systému
nebo jen samotného termokeramického nátěru. Ten
vyspraví fasádu poškozenou trhlinami a udrží zdivo
v suchu, což zabraňuje tvorbě plísní a řas na stěnách.
Termokeramický nátěr rovněž nedovolí dešťové vodě
pronikat do fasády a účinně odvádí vlhkost ze zdiva,
takže poskytuje výbornou ochranu pro stavební konstrukce. Po aplikaci nátěru vytvoří na povrchu termokeramickou membránu, která zabraňuje vnikání vlhkosti
do podkladu Termokeramický nátěr má životnost tři až
pět let, nátěr reguluje vlhkost v podkladu (zdivu) a tím
udržuje stavební konstrukci po celý rok v suchém stavu,
čímž snižuje náklady na vytápění a klimatizaci.
Další metodou pro odstranění vlhkosti vzlínáním ze
země je injektáž. Tato metoda je založena na chemickém procesu, který ucpe póry v základovém zdivu.
Zemní vlhkost tak přestane do zdiva vzlínat, a to se
postupně samo vysouší. Chemická látka se aplikuje do
šikmých vrtů ve zdivu buď z exteriéru nebo interiéru.
Zdivo se zvlhčí a aplikuje se mikroemulze na bázi křemíku-křemičitanů (silikony, silikáty, silikonáty, siloxíny),
která pronikne do pórů zdiva a na jejich povrchu vytvoří chemicky vázanou voděodpudivou vrstvu, která
znemožní vzlínání vody.
Metoda není limitována tloušťkou zdiva, čili je použitelná i v případě velmi zvlhlého zdiva. Vhodná je pro
zdivo cihelné, kamenné a smíšené. Po ukončení reakce
je účinná složka stabilní, nerozpustná a není závislá na
kolísání vlhkosti.

Účinně proti plísním
Plísně existují v přírodě miliony let.Rozmnožují se miniaturními sporami, které se roznášejí vzduchem na velké
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vzdálenosti. Ve vysoké koncentraci dráždí sliznice dýchacích cest, vyvolávají kožní vyrážky, záněty spojivek
a u některých lidí i průduškové astma. Riziko nežádoucího výskytu plísní v bytech zvyšuje stoupající vzdušná

vém rozpětí 230 až 450 Kč. Musíte však počítat i s tím,
že pouhé dezinfekční ošetření zdí nebude stačit a budete se muset pustit do do rozsáhlejšího zásahu.

vlhkost spolu se zahájením topné sezóny. Plísně nepotřebují světlo a jsou nenáročné na živiny. Do našich
obydlí se dostávají zpravidla na podzim díky vysoké
vlhkosti ovzduší.Výjimkou však nejsou ani plísně, které
do místnosti zavítají např.při výměně oken. S plísněmi
můžeme účinně bojovat sami mnoha metodami.
Spolehlivým protiplísňovým přípravkem je známé a oblíbené Savo, které plíseň ničí okamžitě a ve velké míře.
Aplikace je velice jednoduchá – všechna místa a zákoutí
napadená plísní se důkladně vystříkají a Savo se nechá
působit. Proceduru je dobré zahájit v ložnicích hned po
ránu a přes den důkladně větrat. Ale pozor. Přestože
opticky mizí plíseň doslova během několika sekund,
v omítce mohou její zárodky přetrvávat a plíseň se
může během několika týdnů vrátit. Proto je třeba nástřik po několika dnech opakovat.
Na trhu existují i přípravky bez chlóru, které nezapáchají a nevybělují náhodou potřísněné tkaniny. Roztoky
fungují na zdech, omítkách, betonu i dřevu a v odborných hobby prodejnách je dostanete nejčastěji v ceno-

Teplý kabát pro dům
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K zateplování budov potřebujeme vhodné tepelně
izolační materiály, vyzkoušené technologické postupy,
projektanty s odpovídajícími znalostmi a nakonec firmy, které umí tuto práci kvalitně provést. Materiálů pro
tepelné izolace je na trhu mnoho, je třeba vybrat takový materiál a technologický postup, který splní vaše požadavky a bude optimální i z ekonomického hlediska.
Pokud plánujeme opravu fasády, bude návratnost investice do izolace ještě kratší, protože část nákladů na
opravu fasády bychom, jak již bylo výše řečeno, vydali
tak jako tak. Dodejme však, že dobře zateplená fasáda
znamená – zejména u rekonstruovaných staveb staršího data – i izolaci spodní stavby, a to jak z hlediska
ochrany před vlhkostí, tak i před únikem tepla.
Pro zateplování fasád je v ČR stále jedním z nejpoužívanějších materiálů pěnový polystyren. Je velmi lehký
- obsahuje 98 % vzduchu a přitom má velmi dobré mechanické vlastnosti. Žádný jinýma teriál nemá při váze
kolem 15 kg na kubický metr takovou pevnost. Je mož-

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.

né jej bez problémů brousit, řezat, lepit nebo kotvit
hmoždinkami. Pěnového polystyrenu je několik druhů
a pro lepší orientaci používají výrobci určitá označení,
přičemž všichni se shodnou na EPS 50 Z, EPS 70 Z a EPS
100 Z. Často je tendence nahrazovat tento typ polystyrenu nejtvrdším typem, kterým je extrudovaný polystyren.

Nová generace izolantů
Do nové generace polystyrenových izolantů patří šedé
polystyrenové desky vyvinuté na bázi nanotechnologie,
které mají až o 20 % lepší tepelněizolační vlastnosti než
klasický EPS. Obsahuje velmi jemný grafitový prášek,
který slouží jako absorbér infračerveného záření. Tím,
že grafitový prášek částečně pohlcuje a zároveň I odráží složku šíření tepla způsobenou infračerveným zářením, dochází ke zlepšení izolačních vlastností. Šedý
polystyren je ideálním izolačním materiálem pro nízkoenergetické a pasivní domy.
Pro izolaci soklů se používají broušené desky perimetr,
které jsou vyráběné expanzí do forem s vysoce uzavřenou buněčnou strukturou. Jde o desky s vysokou pevností, minimální nasákavostí, odolávající velkému tlaku
zeminy a teplotám pod bodem mrazu. Desky se podle
jednotlivých výrobců mohou barevně lišit, například
Dektrade má soklové desky Dekperimert SD v barvě zelené,

Minerální vlna
Jiná je situace, pokud chceme kontaktní systém použít na vlhké nebo vlhnoucí zdivo. V takovém případě
je nutné zvolit mezi tzv. prodyšnými izolanty umožňujícími odvětrání vlhkosti, která by jinak kondenzovala
v obvodové konstrukci. Výborným izolačním materiálem pro tyto případy je minerální, resp. kamenná vlna.
Dříve se používala převážně vlákna skleněná, dnes se
používají především vlákna minerální, impregnovaná
vodoodpudivými látkami. Tyto materiály se prodávají
ve formě pásů nebo obkladových desek.
Prostor mezi vlákny vyplněný vzduchem slouží jako
bariéra proti odvodu tepla z vnitřních prostorů budov.
Díky vysoké propustnosti pro vodní páru umožňuje kamenná vlna domu „dýchat“. Minerální vlna také patří
do nejbezpečnější třídy hořlavosti. Výborná je i životnost izolace z vlny, která je více než padesát let. Slabinou minerálních izolantů je někdy až přílišná propustnost a zejména citlivost na vlhkost, která výrazně
snižuje izolační účinnost.

Materiály nové generace
Tepelná izolace na bázi tuhé fenolické pěny se vyznačuje výrazně lepšími tepelně izolačními vlastnostmi než
pěnový polystyren nebo minerální vlna. Je určená pro
tepelnou izolaci obvodových stěn budov v kontaktních
zateplovacích systémech a postup zpracování je velmi
podobný jako při zateplování obvodových stěn polystyrenem. 10 cm této tepelné izolace má stejný tepelně
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izolační účinek jako 18,5 cm polystyrenu.
Při jejím použití se tedy výrazně snižuje celková tloušťka
zateplené stěny. Praktickým příkladem může posloužit
ostění oken. Velká tloušťka tepelné izolace zvětšuje šířku a tím zhoršuje výhled z okna a snižuje denní osvětlení v místnosti. Výhoda nízké tloušťky tepelného izolantu se projeví také tam, kde by použití běžného izolantu
znamenalo zmenšení sousedícího užitného prostoru,
například na balkonech nebo lodžiích. Je velký rozdíl,
zda se balkon šířky 1 metru zmenší zateplením o 10 cm,
nebo o skoro 19 cm. Tento tepelný izolant lze využít jak
pro potřeby novostaveb, tak pro rekonstrukce. S výhodou se používá zejména u nízkoenergetických nebo pasivních domů.

Zateplení podlah
Zateplení se netýká pouze fasád či střech. V domě s nezateplenou podlahou přicházíme zhruba až o 10 % tepla. Bydlíte-li v podsklepeném domě a bývá vám doma
zima od nohou, je to tím, že z vytápěných obytných
místností část tepla uniká do míst s nižší teplotou, tedy
např. do sklepů či suterénních nevytápěných prostor.
Tepelná izolace podlahy může úniku zabránit. Jak na
to?
Pokud plánujete zateplovat podlahu nad sklepem, budete se zřejmě potýkat s jedním zásadním problémem.
Zateplení podlahy nad sklepem je totiž problematické kvůli tomu, že dostatečná tloušťka tepelné izolace
se většinou do podlahy nevejde. Řešením je zateplení
podhledu ze strany nevytápěné místnosti, což je výhodné z hlediska akumulace tepla v zateplené stropní konstrukci. Výhodnější je i proto, že se do podhledu
zpravidla vejde dostatečná tloušťka tepelné izolace.
Pro zateplení podhledu v nevytápěné místnosti se jako
izolační materiál nejčastěji používají desky EPS, které
se lepí a mechanicky kotví k podhledu s povrchovou
úpravou tenkovrstvou omítkou. Alternativou pro polystyren jsou desky z minerální vlny, které mají vysokou
paropropustnost a jsou nehořlavé, nelze je však kvůli
nasákavosti použít ve vlhkých místnostech.
Pokud se pouštíte do zateplování podlahy nepodsklepeného domu, záleží především na tom, jde-li o rekonstrukci nebo novostavbu. Při rekonstrukci je totiž
potřeba odstranit původní podlahu a často provést sanační opatření, která vlhkost sníží – především položit
hydroizolační vrstvu.

Péče o dřevěné podlahy
Parkety nebo dřevěnou podlahu je především nutné
chránit, a to nejen před vodou a nečistotami, ale také
před nízkou nebo vysokou vlhkostí a kolísáním teplot.
V místnosti, kde je položena dřevěná podlaha by měla
být optimální vlhkost kolem 50 – 60 % a teplota by neměla klesat pod 19 °C. Ve špatném pokojovém klimatu
by mohly vznikat spáry nebo boule.
Díky ochranným nátěrům, které dřevěnou podlahu chrání proti vniknutí nečistot a tekutin, je údržba
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a čištění této podlahové krytiny poměrně jednoduchá
a nevyžaduje větší námahu. Je ale důležité dodržovat
několik zásad. Rozlišujte, zda máte podlahu lakovanou
nebo olejovanou. Nepoužívejte ocelové drátěnky, agresivní rozpouštědla a silně alkalické přípravky, které by
mohly poškodit ochranný film. Dřevěné podlahy opatrně zametejte na sucho nebo používejte účinný vysavač.
Pokud jsou na podlaze nečistoty, které nelze odstranit
vysátím nebo zametením, můžete dřevěnou podlahu
vytřít, ale nepřehánějte to s vodou.
Základním předpokladem dlouhé životnosti dřevěné
podlahy je ochranný nátěr. V současné době je možné vybírat z několika možných způsobů, každý nabízí
jiné možnosti a ovlivní tak vlastnosti podlahy. Existují 3
možnosti: lakování, voskování, olejování.
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Lak je odolný vůči oděru, má protiskluzové vlastnosti
a není náročný na údržbu. Obvykle se nanáší ve třech
vrstvách a dokáže tak podlahu ochránit před nečistotami a tekutinami. Je možné volit mezi několika stupni
lesku, mat, polomat a vysoký stupeň lesku. Na lakované podlahy se nepoužívá ocelová drátěnka, agresivní
rozpouštědla, ani silné alkalické přípravky. To všechno
by mohlo podlahu poškodit. Těžký nábytek by měl být
vybaven plstěnými podložkami.
Naolejovaná nebo navoskovaná podlaha je tmavší a má
zvýrazněnou strukturu dřeviny. Olej je tvořen na přírodní bázi a dřevo hloubkově impregnuje, zachovává
mu pružnost a chrání ho před vysycháním a tvorbou
prasklin. Pro obnovení olejované podlahy není potřeba broušení, jako u laku, ale postačí jen obnovit vrstvu

několikrát opakovat. I po dokonalém odstranění staré
barvy nemusí dřevo vypadat tak, abychom je mohli natřít bezbarvým lakem nebo lazurou a zdůraznit přitom
dřevěnou strukturu. Co s tím?
Zkusíme dveře přebrousit a pokud ani potom nebude
výsledek dobrý, použijeme krycí barvu. Jestliže se i přesto pro lazurování rozhodneme, smícháme piliny vzniklé
při broušení s bezbarvou syntetickou pryskyřicí a tímto tmelem z pilin vyspravíme rýhy a nerovnosti; tmel
bude mít po zaschnutí stejný odstín jako původní dřevo
a vyspravené části nebudou tolik vidět. Po odstranění
starého nátěru nasadíme dveře do zárubní a zkusíme,
jestli mají dostatečnou vůli a zda někde nedrhnou. Dostatečná vůle je důležitá, nová vrstva barvy totiž nesmí
při zavírání nikde překážet.
Jestliže původní barva dobře drží, není oprýskaná
a nemá vady, prohlubně a odřeniny, neodstraňujeme
ji, ale přebrousíme a nově přetřeme. Nátěry dveří, které byly silně napuštěné fermeží, spolehlivě obnovíme
olejovými laky. Pokud chceme použít jiné barvy, plochy
ještě předtím natřeme rozpouštědlovým lakem, hmotu,
která se nevsákne, setřeme hadrem a pak použijeme
libovolnou základovou barvu.
Dveře při natírání položíme do vodorovné polohy, aby
nám barva nestékala. Pokud není zbytí a dveře musí
stát, zvolíme rychleschnoucí barvu, kterou nanášíme
v tenčích vrstvách několikrát po sobě a každou vrstvu
důkladně rozetřeme. Pro vertikální natírání jsou vhodnější moderní, vodou ředitelné barvy než barvy klasické, čili emailové, fermežové a podobně. Abychom dobře vyplnili plochu, střídáme směry tahů štětce. Poslední
tahy vedeme podélně podle struktury dřeva.U kazetových dveří profesionálové natírají nejdřív výplně a potom rám, protože se mohou o dosud čistý rám opřít
a neumažou se. Na kvalitu nátěru to však vliv nemá.

Palubky, trámy a radiátory

oleje.Oleje i vosky propůjčují dřevu přirozený vzhled
s příjemným sametovým povrchem. Podlahy takto ošetřené jsou hygienické a snadno lokálně opravitelné bez
viditelného napojení nového a starého nátěru.

Nový nátěr dveří
S renovací dřevěných dveří bývá hodně práce. Odstranění starých laků a barev, jemné broušení a postupné
nanášení několika nátěrů si vyžádá spoustu času. Původní nátěr lze odstranit buď horkovzdušnou pistolí,
nebo chemicky pastou či tekutým odstraňovačem barev. Hmotu rozetřeme po ploše, necháme ji působit a až
barva změkne a začne se odlupovat, seškrábeme ji. Jde
o žíravinu, proto pak musíme dveře očistit a speciálním
přípravkem zneutralizovat. Někdy musíme celý postup

Obklad z palubek napustíme lazurovacím lakem a po
zaschnutí natřeme vodou ředitelným nebo syntetickým
lakem. Můžeme volit mezi lesklou a matnou variantou,
případně pololeskem, který lze také z matného a lesklého stejné značky namíchat. Druhý nátěr lakem prospěje vzhledu dřeva i jeho ochraně.
Nové dřevěné trámy, jejichž strukturu hodláme zdůraznit, rovněž ošetříme lazurovacím napouštědlem. Tyto
laky lze také tónovat nebo je rovnou koupit v daném
barevném odstínu. Trámy a dřevo v exteriéru je potřeba chránit také před houbami, plísněmi a dřevokazným
hmyzem impregnačním napouštědlem. Po zaschnutí
následuje obvyklá kombinace lazurovací lak a vrchní
lesklý či matný lak nebo také dvojice základní a vrchní
lak, případně jediná nátěrová hmota.
Na instalované radiátory bychom mohli použít barvy
ve spreji, ale není to praktické. Jednak se speciální barvy ve spreji vhodné na radiátory vyrábějí v omezeném
množství, a potom − je lepší použít štětce, hlavně takzvaný zárohák, kterým se dostaneme všude a radiátor
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nemusíme složitě obkládat, abychom barvou ze spreje
nepotřísnili okolí.
Nejprve očistíme a odmastíme povrch těles, daleko pomaleji pak žloutnou a odolávají teplotě kolem100°C.
Potom povrch radiátoru zdrsníme ocelovým kartáčem a místa s poškozeným nebo špatně
přilnavým starým nátěrem očistíme smirkovým papírem až
na čistý kov. Je důležité dostat
dolů všechny nesoudržné části
povrchu, nikde se se nesmí nic
odlupovat. Nakonec radiátor
zbavíme smetáčkem prachu,
sundáme hlavici nebo ji zakryjeme maskovací páskou stejně
jako ty části radiátoru, které nebudeme natírat.
Základní barvu (nejčastěji syntetický email) důkladně promícháme a nanášíme na dobře
očištěný, suchý, hladký, vosku
a mastnot zbavený podklad. Vydatnost barvy je 5–8 m²/kg na
jednu vrstvu podle savosti podkladu. Pokud jako jako finální
barvu zvolíme slonovou kost,
použijeme základovku bílou. Základní barvu necháme před dalším natíráním 8–16 hodin zaschnout (při
teplotě 20–24 °C). Teplota podkladu a okolí nesmí klesnout pod 10 °C, relativní vlhkost vzduchu by neměla
být vyšší než 75 %. Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu
zpomalují zasychání. Po zaschnutí základního nátěru je
vhodné okraje opravených míst na viditelných (pohledových) plochách vybrousit brusným papírem do roviny
s ostatní plochou původního nátěru. Pak pokračujeme
první vrstvou vodou ředitelné barvy. Vydatnost nátěru
je asi 5–8 m²/kg na 1 vrstvu podle savosti podkladu. Barva při teplotě 20–24 °C zasychá asi 4–6 hodin. Aby byl
výsledek dokonalý, je potřeba nanést ještě další, finální
vrstvu barvy. Bude zasychat opět přibližně 4–6 hodin.

Ošetření dřevěných oken
Před zimou se také pustíme do renovace okenních
rámů a křídel, pokud to potřebují. Nejprve z nich odstraníme starý nátěr elektrickou bruskou s brusným
kotoučem, ručně smirkovým papírem nebo opálením
(tento způsob radši přenecháme profesionálům). Poté
dřevo dokonale obrousíme skelným papírem s hrubostí
30 – 40 a napustíme fermeží. Po zaschnutí se mastná
fermež musí dobře obrousit. Pak si dobře prohlédneme venkovní stranu okenních rámů a křídel, která bývá
často značně poničena nepříznivými povětrnostními
vlivy. Dřevo bývá měkké nebo dokonce shnilé. Takto
postižená místa do hloubky vybrousíme ještě před napouštěním fermeží či luxolu.
Dnes se místo pomalu schnoucí fermeže obvykle pou-
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žívají rychleschnoucí syntetické nátěry. Nevhodné jsou
nitrolaky, které jsou tvrdé, nepružné a vystavené povětrnosti mohou rychle praskat a odlupovat se. Nehodí
se ani barvy dvousložkové, které působením UV záření

brzy praskají a drobí se. Univerzálně je vhodná speciální syntetická alkydová barva s hedvábným leskem. Je
stálá, odolná UV záření, má dlouhou životnost a lze ji
použít jako základ, mezivrstvu i konečný nátěr. První
vrstva barvy (tzv. základní barva) slouží k ochraně před
plísněmi, houbami a UV zářením, ale neodolá vodě,
proto musíme vždy nanést vrchní vrstvu (nebo několika), která navíc dá oknům nebo dveřím konečný vzhled.
Vybroušené propadliny vytmelíme dvousložkovým polyesterovým tmelem na dřevo; běžný akrylátový tmel
není do venkovního vlhkého prostředí vhodný. Práce
s dvousložkovým tmelem je samozřejmě náročnější.
Tmel musíme smíchat s tužidlem v předepsaném poměru a obě složky špachtlí dokonale promíchat. Pracujeme rychle, protože tmel po namíchání houstne. Pokud
se do směsi dostane prach nebo drobné částečky dřeva, tmel nepoužijeme, nezaschl by. Nepracujeme ani
s tuhnoucím tmelem, můžeme jím ale podtmelit velkou
díru nebo spáru. Tmel na nerovnou plochu naneseme
špachtlí, dokonale uhladíme a necháme ho mírně převyšovat přes okolní plochu, protože se po zaschnutí
mírně propadne. Jelikož je dvousložkový tmel po zaschnutí velmi tvrdý, obtížně se brousí, takže začneme
brousit hrubým skelným papírem a postupně přejdeme
na jemnější. Dvousložkovým tmelem můžete i nahradit
částečně vypadaný sklenářský tmel.

Základní a vrchní nátěr
V případě, že jsme upřednostnili klasický nátěr fermeží,
provedeme základní nátěr nejlépe syntetickou barvou

Sedlácká barva
URETANIZOVANÁ FERMEŽ S OLEJEM

NA DŘEVO 3v1

1. Základní barva
2. Vrchní barva
3. Odolnost povrchu na plísně a houby
Použití:
•
•
•
•
•

nátěry namáhaných dřevěných ploch
dřevěné obložení budov, chatek
zahradní nábytek, pergoly
dřevěné součástí dětských hřišť
výplně zábradlí, okna, ploty

BUILDING PLAST, spol. s r. o., Nádražní 786
CZ 503 51 Chlumec nad Cidlinou
tel.: 495 489 000
e-mail: info@barvy-sokrates.cz

www.barvy-sokrates.cz
inzerce

Kompletní řešení sanací
včetně projektové dokumentace
• Izolace vlhkého zdiva všemi metodami
• Zarážení nerez desek – systém VODIZOL
• Bourání pomocí demoličního robotu
VODIZOL, s.r.o.
tel. +420 777 606 273,
e-mail: izolace@vodizol.cz
www.vodizol.cz

zředěnou ředidlem S-006 tak, aby jen slabě kryla. Nátěr necháme 2 - 3 hodiny schnout, poté ho obrousíme
skelným papírem č.80 - 100. Pak papírovou oblepovací
páskou oblepíme skla a přidáme ještě jednu vrstvu jen
mírně ředěného základního nátěru. Můžeme ji obarvit
univerzální tónovací barvou. Otónovaná základní barva musí být vždy o něco světlejší než konečný vrchní
nátěr.
Poté nám zbývají už jen dva nátěry vrchní emailovou
barvou. První vrchní nátěr musí být řidší, aby se dobře
spojil se základním nátěrem. Druhý nátěr provádíme po
24 hodinách. Vrchní nátěry musíme provádět v čistém,
bezprašném prostředí. Na křídlech natíráme každou
příčku zvlášť. Nanesenou barvu musíme štětcem pořádně zpracovávat, aby se slil a byl naprosto hladký. Tahy
štětcem nesmějí být vidět. Do zavadlého nátěru už nesmíte mokrým štětcem zasahovat, potřebujeme-li něco
dodatečně opravit, tak jedině rozetřít suchým štětcem,
aby nevznikl tzv. dvojitý film. Poté nátěr roztupujeme,
aby se slil. Natřená okna položíme na dřevěné lišty
a opřeme o zeď tak, že mezi stěnu a sklo okna vložíme
polínko nebo ruličku od toaletního papíru. O ně pak
stejným způsobem budeme opírat další okna.

Natíráme plot
Do renovace se můžeme pustit, je-li původní lazura pouze oprýskaná a zašlá a dřevo samotné není příliš poškozené. Pro bezchybný finální výsledek je stěžejní příprava

podkladu. Starou barvu odstraníme elektrickou bruskou
s brusným kotoučem nebo ručně smirkovým papírem.
Podklad musí být zbaven veškerých nečistot, prachu
a především mastnot , které odstarníme nitroředidlem.
Ve struktuře dřeva se často objevují přírodní nedokonalosti, či mechanicky vzniklé rýhy a díry. Tato poškození
opravíme dvousložkovými polyesterovými tmely pro
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venkovní použití. Můžeme také použít jednosložkové
tmely ředitelné vodou, které jsou po zaschnutí odolné
proti vlhkosti. Inkriminované místo řádně očistíme i do
hloubky a naneseme špachtlí tmel. Vmáčkneme ho do
díry a vytvoříme takzvanou čepičku, kterou po zaschnutí lehce zbrousíme smirkovým papírem do roviny. Musíme však počítat s tím, že tmel bude pod lazurou vidět.
Po přípravě podkladu přichází na řadu samotné natírání, probíhající ve třech fázích. První je napuštění dřeva
základním impregnačním nátěrem proto hnilobě, ředitelným vodou (např.luxol). Po zaschnutí následuje vrchní nátěr disperzním lazurovacím lakem v jedné až dvou
vrstvách. Lazurovací nátěry ponechávají dřevu jeho přirozený vzhled. Natírání by nemělo probíhat na přímém
slunci, za vysoké vlhkosti vzduchu nebo při příliš nízkých teplotách.

Ošetření kovových částí plotu
Nejprve musíme očistit podklad a zbavit kov nečistot a rzi. K tomu použijeme drátěný kartáč, smirkový
papír, elektrickou brusku či speciální chemické prostředky – odrezovače, které zesilují obranyschopnost
kovů vůči korozi. Ošetřený povrch odmastíme lihem.
Kovovou konstrukci nejprve opatříme jednou vrstvou základního, kupř. akrylátového nátěru a posléze
dvěma nátěry vrchní barvou. Ještě jednodušším řešením je nátěr multifunkční barvou 3v1, která obsahuje
základní nátěr, mezinátěr i antikorozní vrchní barvu.
Pokud jsme renovační nátěr odkládali příliš dlouho a jsme tudíž
nuceni vyměnit všechny plotovky,
protože jsou napadeny hnilobou,
postupujeme takto: staré trouchnivějící plaňky, ve většině případů přibité hřebíky či přišroubované šrouby,
odstraníme pomocí páčidla. Pakliže
jsou připevněny šrouby, odřízneme je úhlovou bruskou. Poté následuje ošetření kovové konstrukce
stejným postupem popsaným výše.
Plotové dílce si můžeme nechat
v hobbymarketu nařezat na míru.
Následuje impregnace a po řádném
zaschnutí aplikace tenkovrstvých lazur. Barvu necháme zasychat ve stínu a dáme pozor, aby se plaňky navzájem nedotýkaly. Před samotným
připevněním planěk ke konstrukci je
důležité si jejich rozmístění předem
rozměřit a dbát na to, aby rozestupy byly vždy stejné. Do planěk si v požadované výšce
předvrtáme dírky o průměru šroubů a přichytíme je ke
konstrukci vratovými šrouby se čtyřhrany.

Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com

Prodáváme kvalitní značky regionálních evropských dodavatelů.
Nabízíme inovativní přístup, konzultace a zkušenosti
v rámci sortimentu pro vaši zahradu a volný čas.

www.lukagarden.cz
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Na Vánoce
se musíme připravit
Ačkoliv vánoční svátky budou až za dva měsíce, na přípravu
potřebujeme nějaký čas. Dokoupit ozdoby, objednat věnce, či
stromeček, připravit nova prostírání – čekání na Vánoce prostě
můžeme strávit velmi aktivně.

inzerce
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Vánoční stromky, adventní věnce, svíčky, ozdoby a dekorace – to jsou věci, bez kterých si většina českých domácností Vánoce neumí představit a utrácí za ně tisíce.
Podle průzkumu se víc než 80 procent Čechů neobejde
bez stromku. Přes 60 procent Čechů preferuje ten živý
a téměř 82 procent lidí zdobení vánočního stromku baví.
Kromě vánočního stromku má 80 procent Čechů doma
i adventní věnec, 72 procent dává svícen na stůl a 61 procent lidí má vánoční hvězdu. Jen 16 procent Čechů každý
rok mění vánoční výzdobu podle aktuálních trendů.

podle vlastní fantazie. V nabídce lze najít též obrazy
s bohatými kompozicemi a celými vánočními příběhy.
K tradiční okenní výzdobě patří po mnoho let papírové
ozdoby, které pro někoho nejsou tak efektní jako oboustranné folie, ale je možné se do jejich výroby osobně
zapojit, případně je koupit za symbolické drobné.
Příznivce přírodních materiálů potěší nabídka sušených
květin, plodů a proutí, kterou je pro výzdobu oken také
možné využít. Velmi oblíbené jsou i za okny “ledkové”
svítící výrobky.

Nejen světla ozdobí váš dům

Tipy na výzdobu interiéru

Žijete-li v rodinném domě se zahradou, jistě si ji budete chtít nějak vánočně vyzdobit. Než se rozhodnete,
jak zahradní výzdobu pojmete, pamatujte na to, že základním pravidlem pro výběr dekorací je jednota stylu.
Vodítkem může být inspirace krajová, nebo například
určité historické období, držet se můžete však i pouhého barevného sladění všech dekorací. Méně znamená
často více. Vánoční atmosféru vykouzlí několik jemných světelných efektů, které rozzáří dům. K Vánocům
totiž kouzlo světel neodmyslitelně patří. Řešení existuje
i pro ty z vás, kdo elektrické světelné řetězy, rampouchy či padající déšť nemohou vystát. Lucerna se zapálenou svíčkou u vchodu do domu je nejen romantická,
ale přímo vybízí k myšlenkám na doby dávno minulé.
Klasickou svíčku lze nahradit i její umělou imitací svíčky
s LED světýlkem. Venkovní osvětlení vynikne i na stromečku, který nemusí být nutně jehličnatý. Vyvarujete-li se blikání světýlek, zaručeně sklidíte pochvalu nejen
nejbližšího okolí.

Výzdoba bytu na Vánoce dotváří pocit útulnosti a pohody v období, které mnoho lidí považuje za nejkrásnější v celém roce. Tohoto nevšedního pocitu
docílíte různými způsoby, pokud zapojíte fantazii, invence a vkus. V žádném případě nešlápnete vedle se
světelnými dekoracemi a systémy, jež umocní ten jedinečný okamžik. Co se týká stylu, máte několik možností.
Rustikální styl
Rustikální nebo také venkovský styl si nejlépe rozumí
s přírodními materiály. Ty se dobře kombinují s barvami, jako jsou červená, modrá, zelená nebo neutrálnější
bílá a zlatá. Základem by měla být snaha co nejvíce se
přiblížit přírodě a přinést domů kousek lesa. Klasické
barevné baňky rozhodně doplníme větvičkami břízky,
borovými šiškami, stuhou z juty či kostkovanou látkou.
Moderní styl
I když jsou Vánoce svátky tradiční, díky výzdobě si je
můžeme užívat i v moderním pojetí. Dáváme-li přednost nejnovějším trendům, stromeček si ozdobíme třeba podle barev duhy.Ozdoby jsou na výběr v barevných
paletách podle jednotlivých odstínů. Mezi trendovými
ozdobami najdeme pastelově růžovou, modrou i zelenou. Jemné barvy doplňuje výrazná fuchsiová, kanárkově žlutá a třešňová. Pudrové barvy, jako jsou pastelově
modrá, růžová či mentolová, si užijí milovníci romantiky. Výrazné křišťálové poloprůhledné dekorace v živých
odstínech v kombinaci se zelenou dodají vánočním
oslavám nový rozměr. V kurzu jsou i oblíbené metalické
odstíny.
Tradiční styl
S vánočními svátky máme spojenou představu poletujících vloček a sněhuláků. Vyplnit si ji můžeme alespoň
výzdobou domu a výběrem baněk na stromek. Ozdoby
jakoby ojíněné mrazem, ornamenty připomínající sněhové vločky, to vše tradičně v různých barevných variantách – od bílé klasiky přes modrou až po luxusní zlatou.
Ručně vyráběné skleněné ozdoby jsou nejen zavěšené,
ale poslouží také jako efektní stojánek na jmenovky
pro slavnostní štědrovečerní večeři. Ty vhodně doplní
výzdoba v tradiční červené či zlaté barvě.
Retro styl
Těší se velké oblibě. Pokud nám není tzv. stará škola
proti srsti, použijeme podobné akcenty při vánoční
dekoraci. Mohou to být červené, zelené a bílé baňky
s puntíky, které evokují styl šedesátých let. Ale mohou

Co by to bylo za Vánoce, bez adventního
věnce
Venkovní výzdobu by měl dokreslovat adventní věnec.
Jak by měl vypadat? Protože je umístěn v poměrně
chladném prostředí, nebojte se zvolit klasický jehličnatý
kulatý tvar. Mohou ho doplňovat vkusné přírodní girlandy nebo vyzdobené venkovní parapety. Do truhlíku
stačí naskládat větvičky jehličnatých stromů, které barevně dozdobte přírodninami či stuhou. Zdobit ho mohou i živé rostliny odolné proti mrazu. Použít můžete
cesmínu, břečťan, mahónii nebo vděčný vřes. A že vás
nenapadá nic originálního? Nevěříte, že výzdobu zvládnete? Zcela jistě ano. Stačí přinést z procházky zajímavě členité větvičky, nastříkat je bílou barvou a poté je
umístit do chvojí v truhlíku. Dozdobte přidáním nějaké
vánoční koule a dekorace je na světě. Mnohdy stačí jednoduchý nápad a využijete k tvorbě dekorace komponenty, které najdete zapomenuté třeba ve sklepě či na
půdě.

Výzdoba oken
Nejjednodušší ozdobou jsou nalepovací průsvitné folie
s vánočními výjevy, koupit lze také jednotlivé komponenty, jako jsou sněhové vločky, vánoční hvězdy, sněhuláci, andílci, ptáčci a další motivy a sestavit si obrázek
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Umělé vánoční stromky jako živé
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Doručení do 2 dnů

Doprava zdarma

Záruka kvality

to být i nejrůznější figurky a nablýskané ozdoby, kterými dekorovaly vánoční stromečky naše babičky. Na
bleších trzích je o ně v posledních letech veůký zájem.
Adventní věnec na stůl
Tento tradiční symbol slouží k odpočítávání čtyř týdnů
adventu. Obvykle má podobu věnce z jehličnatých větví
ozdobeného čtyřmi svícemi. Každou adventní neděli se
jedna zapálí. Svíček může být ale i více, mohou být různě vysoké, různých barev, symetricky, nebo asymetricky
rozmístěné.
Rozsvícení svící na adventním věnci nepřímo navazuje na
židovskou tradici starou 2000 let, na svátek světel zvaných Chanuka. Na židovských chanukových svícnech se
rozsvěcuje postupně osm světel.Klasické adventní věnce
se zavěšovaly na stuhách pod strop, v posledních letech
je nahradily věnce umístěné přímo na svátečně upravený
stůl. Kruhový věnec představuje Boží věčnost, vzkříšení
a věčný život, ale i ustavičnou cestu slunce. Stálozelené
rostliny jsou symbolem života jako takového.
Adventní věnec by měl ladit velikostí i tvarem se stolem: na kulatý či oválný patří věnec kulatý, na obdélníkovém vynikne vazba ve shodném tvaru. Dobře může
vypadat adventní věnec i na stole se skleněnou deskou
v minimalistickém interiéru. Stačí zvolit třeba skleněnou misku či čtvercový talíř a použít čtyři svíčky, kolem
nichž nasypete pár perliček nebo vše ponecháte zcela
bez dalších ozdob.
Svíčka jako symbol adventu i pohody
Krásné malované a třpytivé ozdoby vyniknou nejlépe při světle svíček, které vánoční atmosféru dokážou
skvěle podtrhnout. Svíčky jsou také jedním z hlavních
symbolů celého vánočního období, jelikož ústředním
motivem ve většině domácností je adventní věnec se
čtyřmi svíčkami. Těmi ale výzdoba bytu končit nemusí. Zvolit můžete tematické svíčky s různými vánočními
motivy či ve tvaru stromečku, ale také vonné svíčky.
Živá vánoční hvězda
Tato květina už je vánoční klasikou. Dříve bývala jen
červená, alev současnoti jsou už vyšlechtěny i jiné tváře
této rostliny, můžete si vybrat hvězdu s listeny růžovými, broskvovými, krémovými, či sněhově bílými. Pokud
se nemůžete rozhodnout, existují i variety vícebarevné.
Listeny mohou být navíc i rozmanitě tvarované, vroubkované, zvlněné. Využijte různorodé krásy při tvoření
útulné vánoční krásy a pohody, krásná jsou i seskupení více různobarevných rostlin. Také velikosti se liší. Na
stůl je ideální miniaturní, zakrslá forma, jako solitér
v pokoji zaujme vánoční hvězda na kmínku.
Betlém je tradice
Domácnosti o Vánocích Betlém sluší a tam, kde žijí děti,
je smutné jej nemít a děti připravit o sváteční zážitek,
když si mohou na pár týdnů vytáhnout figurky a rozestavět je na čestné místo v domě… Každým rokem
pak může do „vašeho“ Betléma nějaká figurka přibýt.
Nevěřili by jste, jak detailně děti figurky zajímají a kolikrát je během vánoční doby vezmou do ruky. Tradice
Vánočních Betlémů sahá až k sv. Františkovi z Assissi.
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V Českých zemích se šíření Betlémů zasloužili od 16.
stol. jezuité. V baroku se rozšiřovaly hlavně po kostelích, což bylo za Marie Terezie zakázáno a tak se zvyk
stavění Betlémů přenesl do domácností, kde vizualizuje
nadějeplnou Betlémskou událost dodnes. Pokud si někdo myslí, že stavění betlémů v rodinách mizí, byl by

možná překvapený. Evropa se k nim opět vrací, protože
patří k její historii mnohem více (a také lépe) než Santa
Claus.
Záleží na každém, jakému provedení nebo velikosti figur dá přednost, zpravidla platí, že menší provedení se
kupují jako komplet, u větších si můžete kupovat postavy jednotlivě.
Nejdříve byla chvojka
Za skutečného předchůdce vánočního stromku loze
považovat tzv. chvojku – velkou jedlovou větev zdobenou sladkostmi. Ta se zavěšovala na vchodové dveře
špičkou dolů, aby se mrtví nasytili už venku a netoužili zaujmout místo živých u slavnostní večeře. Nicméně
stolovníci pro jistotu své židle i tak raději neopouštěli…
Postupně se chvojka začala zdobit jablky, ořechy, vejci,
červenými stuhami a papírky, sušeným ovocem, perníčky, cukrovím, dřevěnými ozdobami a lojovými svíčkami.
Nakonec se z chvojky stal celý strom, obrátil se špičkou
nahoru a přesunul až do domu.
Živý nebo umělý?
Tradice je tradice a dodnes vánoční stromek kupuje
skoro každá česká domácnost. V drtivé většině je uříznutý v přírodě či v lesní školce. Těch umělohmotných
je podle odhadů 15 procent, ještě méně pak stromků
v květináči. Nicméně kvalita umělých stromků už je tak
vysoká, že lidé i u nás začínají častěji uvažovat o tomto
trvalém řešení. Umělé stromky nové generace jsou díky
hustému a propracovanému 3D jehličí téměř dokonalou kopií živých stromků. V nabídce naleznete oblíbené smrky, úzké jedličky i hustě stavěné borovice. Tyto
stromky mají tu výhodu, že jsou nehořlavé a jehličí neopadává. Na druhou stranu nevoní jako stromek živý.
Ať už si vyberete letos jakýkoliv, přejeme vám šťastné
a veselé Vánoce!
Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com

TRADIČNÍ
VÝROBCE
SKLENĚNÝCH
VÁNOČNÍCH
OZDOB

Navštivte naši prodejnu a prožijte kouzelnou vánoční atmosféru dříve, než
začnou padat první sněhové vločky.
Maloobchodní prodejna na adrese:
Markova 119
506 01 Jičín
www.han-cz.com
tel. +420 493 522 373

Prodejní doba:
Pondělí – Pátek
Sobota

8h00 – 17h00
9h00 – 12h00
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Podzim

na zahradě
Už s příchodem babího léta se zahrady začínají zabarvovat nadcházejícím
podzimem. Je čas sklidit poslední plody a zahradu připravit na zimní spánek.

inzerce
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Život v podzimní zahradě se zklidňuje, ale nás čeká ještě mnoho práce, protože cokoli dobrého na podzim pro
zahradu uděláme, na jaře se nám to několikanásobně
vrátí svou krásou, svěžestí, množstvím květů, plodů,
vůní a barev. Od konce září se postupně příroda i okolí
kolem našeho domu halí do podzimních barev. Listnaté
stromy a keře začnou hrát všemi barvami, od do dáli
svítící žluté, přes oranžovou, červenou, až po temně fialovou. Vše ještě nádherně doplňují typické podzimní
plody, jako jsou oranžové dýně a jeřabiny nebo zářivě
rudé šípky. Neuhodí-li ještě mráz, kvetou jiřiny, chryzantémy, astry a slunečnice, ale už i listopadky. Pohled
na takovou podzimní nádheru doslova nabíjí energií.
Není divu, že se velké oblibě těší v posledních letech
podzimní grilovačky a zahradní slavnosti. Lidé využívají
poslední možnosti strávit společně volné chvíle venku,
kdy je vzduch prodchnutý vůní zeminy a kouře z grilovaných dobrot.

Topidla podzim zpříjemňují
Aby vás zvenku nevyhnal brzy v podvečer chlad, pořiďte si ohřívače, které vám posezení na zahradní terase
prodlouží i do večerních hodin. Výbornou volbou jsou
zejména volně stojící plynová topidla, která můžete
umístit do prostoru u stolu a nechat pracovat. Za několik málo minut budete mít všude v okolí teplo, které
si můžete regulovat. Vybírat si můžete i z různých typů
paliva. Jestliže chcete být ryze nezávislí, vyplatí se klasic-

Nasvícená přírodní scéna
Denní světlo se krátí, ale o to víc si užijeme posezení
ve stmívající se, ale přitom příjemně nasvícené zahradě. Obecně lze venkovní osvětlení v zahradě rozdělit
na provozní (osvětlení komunikačních prostor typu
příjezdová cesta, chodníky kolem domu, garáž) a akcentové, kdy je cílem vyzvednout zajímavé zahradní
prvky, fontánky, keře, jezírka atd. Nabízí se jí široká
škála tvarů a provedení - od nástěnných, přes sloupková až po bodová světla a směrové reflektory. Pro
přírodní partie v zahradě volíme svítidla s přirozenou
barvou jasu, tedy nebarevná. Zbarvení světla totiž
ovlivní výsledný dojem - osvětlení má spíše vyzdvihnout zajímavosti v zahradě.

Elektrické i solární osvětlení
Při otázce, zda volit elektrické či solární osvětlení, nejlépe pomůže, když si uvědomíme, zda nám stačí světlo
slabé, které spíš než skutečné osvícení přináší atmosféru, nebo chceme svou zahradu opravdu rozzářit. Solární zahradní osvětlení je sice ekologické a do značné
míry představuje velký trend současné doby. Výhody
jsou zřejmé – solární osvětlení nespotřebovává žádnou
elektrickou energii, proto nepotřebuje žádné rozvody.
Instalace je navíc jednoduchá, neboť stačí zapíchnout
bodec lampy do země. A teď k nevýhodám: solární lampy se osazují většinou LED diodami, které se vyznačují
malým příkonem, a proto nedosahují takového světelného výkonu jako lampy halogenové nebo klasické žárovky. Led osvětlení je velmi oblíbené, nicméně intenzivnějšího světla dosáhneme třeba až sedmimetrovými
LED pásky s adaptérem, kabelem a upevňovacími svorkami. Hodí se třeba na olemování zahradního nábytku
nebo terasy. Místo, kde sedíme a případně stolujeme,
by ale mělo mít osvětlení přímé. Nejlépe ze stojacích
zahradních lamp nebo světelných zdrojů zabudovaných
do domovních zdí nebo v podhledech střechy.
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ká plynová topidla na propan. Stačí vám pouze plynová
bomba, kterou připojíte jednoduše k topidlu a máte vystaráno na dlouhou dobu. Pokud máte doma přípojku
na plyn, není problém napojit topidlo také na centrální
rozvod zemního plynu. Topení vás vyjde na minimální
cenu. Nemáte-li v objektu nebo okolí plynovou přípojku a nechcete propan, můžete vsadit i na elektřinu. Cenově vyjde provoz takovéhoto topidla také levně.

Zahradníci nelení
Zatímco v podvečer rádi zasedneme do rozsvícené zahrady k pořádné grilovačce, dny je třeba využít k zahradnické práci. Předně je třeba ukončit sklizeň především choulostivější zeleniny, například celeru a petržele.
Kořenovou zeleninu nejprve vyryjeme a pak položíme
na hromádky, aby před dalším zpracováním oschla. Nať
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CFMOTO Gladiator UTV1000

Brutální síla špičkového benzínového 1000 ccm dvouválce
nejprodávanější značky v ČR
3-místný, moderní, profesionální pracovní stroj pro práci i zábavu v exkluzivním designu
rakouského studia Kiska.

CORVUS Terrain DX4 1000 Diesel

Ohromující zátah úsporného 1000 ccm tříválce japonského
naftového motoru Yanmar

Plně profesionální mohutně dimenzované pracovní UTV španělského výrobce Corvus s bohatou výbavou.
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zpravidla ukrucujeme, aby zůstal pouze vegetační vrchol – tzv. srdíčko. U celeru se rovněž zkracují kořínky
na spodní straně bulvy a u řepovitých druhů se odstraňují celé kořínky. Ukládáme pouze zcela zdravé kořeny,
mírně poškozené co nejdříve zpracujeme. V zemi ještě
může zůstat mrkev, celer, kadeřávek, pór, červená řepa
nebo černý kořen. Je však dobré je ochránit před nízkými teplotami vrstvou listí a chvojí. Kdo pěstuje topinambury, nemusí s jejich sklizní pospíchat ani po příchodu
mrazů. Záhony je třeba zrýt a vytahat z nich všechny
rostlinné zbytky - hmyzí škůdci, kteří na nich přes léto
hodovali, kladou vajíčka na podzim do starých rostlin,
a pokud je necháte na záhonech, přežijí a na jaře se vylíhnou. Po očistě můžeme záhony zakrýt vrstvou mulče
z listí, abychom je chránili před bujením plevele.

Půvab podzimních květin
Podzim v květinové zahradě může být stejně krásný

108 | Bydlení

a pestrý, jako zahrada na jaře anebo v létě. Chce to
jediné: vybírat vzhledově atraktivní rostliny kvetoucí
koncem léta a podzimu. Sortiment na podzim vzhledově atraktivních rostlin je mnohem pestřejší, než několik
druhů tradičních listopadek, jiřin a hvězdnic. Znáte třeba zápleváky, kakosty, gaury, zlatobýl anebo zavinutky, sápy či amsónie? Pokud jste si během léta naplánovali nové výsadby, právě na podzim je vhodná doba
pro jejich realizaci. To platí i pro výsadbu okrasných
trvalek a bylinek, které ještě do zimy stihnou zakořenit. Samozřejmě i keře malin, borůvek nebo ostružin si
žádají podzimní ošetření. Květiny a bylinky pěstované
v květináčích přeneste do domu, pařeniště nebo vytápěného skleníku. Další možností je rostliny v nádobách
narovnat do plastové přepravky, obložit je listím a celou přepravku umístit na závětrném, chráněném místě.
Pěstujete-li některé byliny původem z teplejších oblastí,
například tymián, rozmarýn, yzop nebo levanduli, po-

Zkontrolujte také všechny kovové části skleníku, a pokud najdete zarezlá místa, ošetřete je.

Trávník si říká o vertikulaci
Podzimní ošetření trávníku záleží na tom, zda ho pěstujete jako užitkový, či jako okrasný „anglický“ trávník.
Užitkový trávník stačí na konci října posekat na délku
2-3 cm a pečlivě z něj vyhrabat všechno spadané listí a větvičky. Okrasný trávník je potřeba po posekání
a shrabání také vertikulovat neboli provzdušnit. K tomuto účelu si lze pořídit širokou škálu nejrůznějších
prořezávacích hrábí a motorizovaných vertikulátorů.
Jde o stroj, který vypadá podobně jako sekačka a svými
několika žacími noži propichuje půdu a uvolňuje místo
pro vzduch, trávník tak lépe přijímá živiny i vodu. Tento
šikovný stroj také z trávníku odstraní zbytky odumřelých rostlin, plevel anebo mech. Poslední, nejspíš ale
nejdůležitější součástí zazimování trávníku je hnojení.
Pořiďte si k tomuto účelu speciální hnojivo se zvýšeným
obsahem draslíku. Vysoký obsah draslíku vaši trávu
ochrání před nepřízní počasí. Dále se doporučuje přes
zimu na zasněženou trávu příliš nešlapat, zvyšovali byste tak riziko vzniku sněžné plísně.

Spadané listí dělá neplechu
Možná se to zdá jako zbytečná práce, ale pravidelné
shrabání listí na zahradě vám ušetří mnoho další práce.
Pokud listí necháte ležet ladem, napadne na něj sníh
a vy na jaře můžete na milovaném trávníku objevovat
vyholená a plesnivějící místa. Využít můžete k hrabání listí obyčejné hrábě nebo vysavače a fukary na listí.
S nimi se dostanete i do těžko přístupných míst a dovedete tak úklid k dokonalosti. Pro větší zahrady je
vhodný multifunkční traktor, který trávu nejen poseká,
ale také odstraní listí.

Prospěšné kompostování
kryjte kořeny a spodní části krčku vrstvou listí, případně
slámy. Stejně jako choulostivé květiny, je přikryjte jehličnatými větvičkami.

Generální úklid skleníku
Ve skleníku zryjte záhony a odstraňte zbytek rostlin.
Půdu nechte rozhrabanou, lépe promrzne a vytvoří tak
lepší podmínky pro další pěstování. Skleník vydezinfikujte pomocí sirných knotů minimálně po dobu dvou
hodin. Některé skleníky můžete využívat i v zimě. Takové obsahují temperování nebo vyhřívání. Zkontrolujte
konstrukci skleníku, která se vlivem pohybu zeminy, na
které je skleník usazen, může mírně pohnout nebo tento problém může způsobit např. velmi silný vítr, o který
není v posledních letech nouze. Pokud nějakou odchylku zjistíte, je dobré ji ihned odstranit, protože díky zimnímu přívalu sněhové nadílky se tento problém může
prohloubit a jeho oprava už pak nemusí být možná.

Shrabané listí lze využít k vytvoření kompostu, který se
hodí především pro větší zahrady. Při podzimním úklidu
zahrady se nashromáždí mnoho biologického odpadu:
listí, tráva, zbytky trvalek a letniček i větve. Pokud je
uložíte na kompost, promění se v kvalitní kompostovou zeminu. Probíhá tak koloběh živin v přírodě, odumřelé rostliny vytvoří prostředí pro růst nových. Pro
rychlost tlení je důležité správné míchání. Měkké odpady by měly být promíseny s tvrdými, mokré se suchými a materiály bohaté na živiny s těmi, které obsahují
živin málo. Kompost je osvědčený způsob, jak naložit
s kuchyňským odpadem, což je přínosné jak pro kuchyni, tak i zahradu. Vyhazováním slupek od brambor, zeleniny, skořápek od vajec apod. chráníte kuchyň před
nepříjemným zápachem a také snižujete objem odpadu
v popelnicích.

Ošetření ovocných stromů
Nejchoulostivější péči vyžadují před zimou vaše ovocné
stromy. Sesbírejte poslední plody a pečlivě zkontroluj-
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te, jestli stromky netrpí nějakými škůdci. Prasklé a suché větvě je třeba ostříhat nebo uřezat a vzniklé rány
ošetřit stromovým balzámem. Dobré je také půdu pod
stromy pohnojit přidáním vápna a hořčíku. Podzim je
navíc ideálním obdobím pro výsadbu mladých ovocných stromků. Stromy je potřeba také ochránit před di-

Instalace stínovky
Pokud nechcete živý plot, nebo na období, než vyroste,
můžete použít stínovku. Jedná se o pletenou síť z HDPE
s ochranou proti UV.
Naprosto neprůhledná výplň plotu či plný plot oddělí
prostor zahrady od okolí podobně jako zeď. Z pohledu
zvenku plotu dovnitř sice není vidět,
stejná situace ale nastává i opačně.
Zevnitř je uživatel jako v ohradě.
Není tedy vůbec vidět, co se děje za
plotem, jaká je okolo příroda a podobně. To je pro mnoho lidí dost nepřirozené.
Naproti tomu při použití stínovky
o stínění 90% je sice obvykle vidět
pohyb za plotem (vliv má směr pohledu po slunci či proti slunci), nejsou však plně vidět detaily. Zahrada
či ohrazený prostor tak získá z pohledu zevnitř velmi hezké pozadí, například les či jinou přírodu. Vznikne tak
sice ohrazený prostor, který ale působí velmi přirozeně.

Bazény a jezírka
vokými zvířaty, která ráda v zimě vyráží za dobrotami.
Proto zkontrolujte pečlivě svůj plot a zpravte případné
díry. Proti okusování a olupování kůry zvěří můžete bojovat i tím, že kmeny obalíte pletivem či bílou umělohmotnou fólií.

Výsadba živého plotu
Živé ploty ze dřevin zelených v létě a ptačího zobu zeleného i v zimě mají hlavní období stříhání v zimě během vegetačního klidu. Počátkem srpna probíhá druhé
stříhání. Aby se nerušili ptáci při hnízdění, neměly by
tyto práce probíhat dříve. Živé ploty ze stálezelených
nebo jehličnatých dřevin se stříhají teprve krátce před
rašením na jaře nebo ještě na podzim. Při stříhání se
odstraňují pouze nové letošní výhonky, aby se vyprovokovalo rašení pokud možno mnoha zbylých pupenů.
Tak vznikne husté rozvětvení a dobrá vizuální zábrana.
Většina lidí zastává názor, že sázet by se mělo na jaře,
ale podzimní výsadba skýtá více výhod. Jednak i při nižších teplotách v době vegetačního klidu mohou dřeviny
pokračovat v mízním růstu i v omezeném růstu kořenů
a tím se uchytit po výsadbě na novém místě. Na jaře tak
může rostlina rychleji a snáze plynule nastartovat růst
a využít vláhy. Při podzimní výsadbě také zpravidla není
nutné provádět zálivku. Jakékoli obavy z vymrznutí nejsou opodstatněné, pokud se nacházejí kořeny v půdě.
Pokud není půda promrzlá i přes den, nevadí rostlinám
ani noční mráz.
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Venkovní bazény se sice dají využívat
celoročně, ovšem jedině tehdy, mají-li kvalitní zastřešení a jsou vyhřívané. V opačném případě během podzimu proveďte zazimování. Vypusťte
veškerou vodu, vnitřek i okolí bazénu pečlivě vyčistěte.
Následně pak bazén důkladně zakryjte pomocí trámů či
plachet tak, aby nemohly ani při silnějším větru odletět.
Z jezírka nejdřív odstraňte spadané listí, zachyťte ho do
sítě, kterou natáhněte přes hladinu a na okrajích ji zatěžkejte kameny. Pak se zaměřte na odstranění zbytků
živočichů, rostlin, a pokud se chystáte v jezírku chovat
i přes zimu ryby, je nutné udělat prevenci proti zamrznutí - do jezírka umístěte svazek větví či slámy, aby pronikal do vody vzduch.

Úklid nářadí i nábytku
Před příchodem zimy, kdy už se s pobytem na zahradě
loučíme, je třeba vypustit ze všech zahradních hadic,
trubek a sudů vodu. Všechno nářadí, které je volně položeno na zahradě, důkladně očistěte, ošetřete olejem
a uložte do sklepa nebo garáže. Sekačky, křovinořezy
a další zahradní techniku také očistěte od zbytků trávy
a hlíny, z nádrže vylijte zbytky benzínu, z motoru olej
(nahraďte konzervačním olejem) a uložte na vhodné
místo. Určitě nezapomeňte ani na úklid laviček a stolků. Veškerý zahradní nábytek je lepší při příchodu podzimních nečasů uschovat, aby zbytečně nedošlo k jejich
poničení. Nábytek nejprve očistěte a následně jej ukliďte na vhodné místo uvnitř domu, případně v zahradním
domku.
Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com
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Sada nářadí od firmy XTline si najde místo v každé domácnosti. Výkonný
aku šroubovák pro vrtání a sada bitů pro rychlé utahování, rychlostavitelné
siko kleště pro všestranné využítí, základní sada klíčů a šroubováků pro
sestavování nábytku. Kladivo, metr, ulamovací nůž, 3x kleště…
Už nikdy nebudete hledat nářadí, protože je vše uloženo v praktické tašce
se spoustou kapes a popruhem přes rameno.

komplet Made in Germany

Je synonymem pro tepelná čerpadla která jsou:
•

elegantní,

•

mimořádně tichá,

•

se špičkovými parametry
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Obchodní zastoupení výrobce:
TERMO KOMFORT Brno pro ČR

www.dimplex.cz
Popusťte uzdu fantazii...
...a ozvláštněte svůj interiér prostřednictvím dveřního křídla, jehož vzhled si
můžete zvolit přesně podle svých představ! Designové dveře MASTER DOOR
od českého výrobce JAP FUTURE nabízí
téměř neomezenou variabilitu materiálového provedení – na jejich povrch
lze použít lakované sklo, dýhu, laminát, zrcadlo či MDF desku připravenou
k nanesení tapety či stěrky ze sousedící
stěny. A co víc - různé materiály i jejich
barevná provedení můžete libovolně
kombinovat, a to jak v horizontální,
tak i vertikální rovině! Dveře MASTER
DOOR mohou navíc dosahovat výšky
až 3,7 m, hravě se tak stanou dominantou celého interiéru. www.japcz.cz
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PROČ PRODÁVAT
NEMOVITOSTI
S MAXIMOU?

GARANTUJEME
PRODEJ ZA
NEJVYŠŠÍ CENU
NEPLATÍTE
PROVIZI
½ Z CENY
NEMOVITOSTI
MŮŽETE DOSTAT
IHNED, ZBYTEK
PO PRODEJI
Více než

20 let

na realitním
trhu

bezplatná infolinka

800 111 555

Více než

50 000

spokojených
klientů

www.maxima.cz
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MODERNÍ

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

KOUPELNA

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.
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Z příštího vydání

Budiž světlo

Teplo z krbových
kamen

Řešení pro šikmé střechy

S iRoof teplo zůstane
pod střechou!

iRoof

tepelněizolační systém střech
iRoof je moderní nadkrokevní PIR izolace, která
výrazně zrychluje realizaci střechy a zvětšuje obytný
prostor v podkroví. Tento zateplovací systém řeší
přehřívání půdního prostoru a zároveň úsporu tepla.
Jedná se o výhodné řešení pro šikmé střechy Tondach
jak v novostavbách, tak při rekonstrukcích.

www.wienerberger.cz

