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Editorial
Milé čtenářky, milí čtenáři,
Napadlo vás už, co asi tak odpovíte,
až se podzim zeptá, co jste dělali v
létě? Doufám, že vaše odpověď nebude stejná jako u mě, kdy musím
smutně zkonstatovat, že mé samozavlažovací květináče sice na jaře zářily množstvím květů, ovšem letní vedra se na nich trochu podepsala a ani
samozavlažování to příliš nezachránilo? Trávník, nejen že nezhoustl,
ale naše odrostlé štěňátko v něm
vyrylo díry, ve kterých se vzrostlý
pes ztratí…. Okurky nakonec vzdaly
svůj boj z vedrem a namísto růstu se
na plotě uvařily. Prostě můj zahradnický rok v této sezóně není dvakrát
úspěšný. Musím jen doufat, že než
babí léto přejde v podzim, podaří se
mi ještě něco zachránit a svoji zahrádku trochu přiblížit plánovaným
velkolepým změnám. Aby mi šla ta
práce lépe od ruky, samozřejmě si
vezmu k ruce náš časopis.
V tomto čísle si povíme, jak zrestartovat celý interiér. Čím zařídit obý-

vák a jakému vybavení v koupelně
dát přednost. Nezapomeneme ani na
rekonstrukce, pro které je teď stále
ještě vhodná doba a na zabezpečení dveří, pro které je doba vhodná
vždycky. Samozřejmě nesmíme
inzerce
opomenout ani zahradu, na které ještě jistě strávíme pár teplých chvil.
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. Dnes už není
jediným kritériem funkčnost, ale jde
i o to, aby spotřebiče, svítidla, ale i
nádoby na terasu či venkovní osvětlení korespondovaly s ostatním zařízením a vhodně doplňovaly interiér
a exteriér.
Tak hezké počtení a těšíme se na
vás na podzimních veletrzích.
Iva Nováková, šéfredaktorka
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Vychytaná

kuchyně

Správné uspořádání kuchyně nám ušetří nespočet téměř tělocvičných pohybů,
operací a zbytečných kroků při vaření.

inzerce
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Při zařizování kuchyně bychom měli respektovat osvědčená pravidla, která zvyšují užívací komfort. Na základě
odborných studií rozdělujeme kuchyň na tři zóny – zónu
skladování potravin (chladnička, mraznička, spíž), zónu
vaření (pracovní plocha, sporák, trouba) a mycí centrum
(dřez a jeho nejbližší okolí). V ideálním případě by tyto
tři zóny měly tvořit vrcholy rovnostranného trojúhelníku s délkou strany 90 cm, což
nám zajistí dostatek místa
pro pohodlný pohyb a snadnou dosažitelnost. Ideálního
stavu však většinou nedosáhneme, takže se spolehneme
na selský rozum. Těžký a velký nákup potřebujeme hned
uklidit, tudíž oceníme zónu
ukládání potravin v blízkosti
dveří. Vhod přijde i blízkost
pracovního místa, z něhož
nákup pohodlně ukládáme.
Nejvíc práce se odehrává
mezi dřezem a varnou deskou, takže je praktické obě
centra umístit do jedné linie
a spojit je velkou pracovní deskou, hlubokou minimálně 60 cm. Varnou desku
neumisťujeme do rohu, ale
alespoň 40 cm od stěny, jinak
budeme nádobím vrážet do
zdi. Ze stejného důvodu dodržujeme vzdálenost 40 cm
také mezi stěnou a dřezem. Mezi dřezem a varnou deskou ponecháme alespoň 60 cm pracovní desky.
Vaříme-li na plynu, neumisťujeme varnou desku kvůli
bezpečnosti pod okno. Sporák by neměl stát ani vedle
dveří nebo na frekventovaném rohu kuchyňské linky.
Často používané předměty ukládáme zásadně ve snadno a rychle dostupných výsuvech přímo pod pracovní
deskou a také v první úrovni oblasti horních skříněk.
Méně používaným věcem vymezíme v(nejvyšší úrovně
horních skříněk a nejnižší úrovně spodních skřínek).

Ergonomické rozmístění spotřebičů
Rozmístění kuchyňských spotřebičů plánujeme s ohledem na jednotlivé pracovní zóny. Chladnička s mrazničkou jsou praktické v blízkosti vchodových dveří a zároveň nedaleko dřezu kvůli pohodlnému zpracování
potravin. Rovněž s nimi nemusíme chodit přes celou
kuchyň. Pohodlné a hlavně bezpečné bude přenášení
horkých hrnců, pánví a pekáčů, bude-li varná deska
a trouba umístěna v blízkosti pracovní desky, a ideálně
i mycího centra. U něj by měla být instalována i myčka nádobí. Pokud počítáme s mikrovlnkou, měla by být
umístěna v jedné linii s troubou.
Nad varnou deskou musí zůstat 60 cm volného prostoru, abychom neriskovali úder do hlavy od odsavače par.
Rychlovarnou konvici, toustovač, odšťavovač aj. umís-
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tíme do nnějaké skříňky, aby nám nezabíraly místo na
pracovní desce. Nezapomeneme na blízkost elektrické
zásuvky. Bude-li v kuchyni převážně vařit pravák, naplánujeme kuchyňské zóny ve směru hodinových ručiček.
Pro leváka je naopak výhodnější opačné uspořádání.
Pokud máme v těchto otázkách jasno, přicházejí na
řadu otázky klíčové pro vytvoření kvalitního a efektiv-

ního kuchyňského prostoru. Například které materiály
preferujeme? Vyrovnají se s větší vlhkostí a namáháním při přípravě jídla? Jak vypadají vedlejší místnosti?
Mezi kuchyní a okolními prostory by neměl být příliš výrazný přechod, místnosti by měly alespoň trochu ladit.

Malá, ale šikovná kuchyně
Naplánovat kuchyň do malého bytu tak, aby splňovala
výše uvedené nároky není snadné. Nábytek, který nám
přebývá v obýváku či ložnici můžeme přemístit jinam,
ale ledničku, sporák nebo příborník těžko dáme do
předsíně. Při plánování malé kuchyně se zaměříme na
tvar kuchyňské linky, na použité barvy a vhodné vnitřní
vybavení. Práci v malé kuchyni nám ulehčí různá chytrá
řešení otevíracích systémů. Kupř. dvířka výsuvná směrem vzhůru vyřeší potíže s častým úderům do hlavy
o otevřená dvířka. Rozhodně bychom neměli podcenit ani výběr barev. Výmalba by v první řadě měla ladit
s ostatními prvky v místnosti a neměli bychom zapomínat ani na psychologické působení barev. Pro malou
kuchyň platí především fakt, že světlé barvy prostor opticky zvětšují, kdežto tmavé zmenšují.
Do úzkých místností, kam se musí vejít dostatečné
množství skříněk a spotřebičů, je ideální dvouřadá
kuchyň. Jednořadá kuchyň je optimální do garsonek
a všude tam, kde máme pro zastavění kuchyňským nábytkem k dispozici pouze jednu stěnu. Pro malé byty

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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Vítejte ve světě luxusních doplňků
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z hovězí a ovčí kůže

•
•

•
•

Nejsme pouze dovozci a prodejci. Většinu naší současné nabídky
tvoří naše vlastní produkty.
Všechny kožené výrobky z hovězí kůže jsou vyrobeny z brazilských
hovězích kůží, které jsou ve světě pojmem a které si sami dovážíme.
Kůže neztrácejí svoji kvalitu, nepouští chlup a svým majitelům slouží
dlouhá léta.
U nás naleznete i širokou nabídku produktů z těch nejjemnějších
islandských ovčích kůží.
Pokud neobjevíte v nabídce to, co hledáte, kontaktujte nás. Rádi
pro Vás vyrobíme koberce, taburety nebo polštáře přesně podle
Vašich představ.

www.scandesign.cz

se také hodí kuchyň ve tvaru písmene L, které nabízejí
volný roh pro umístění jídelního stolu.

Panelákové kuchyně
Drtivá většina panelových domů už několik let přesluhuje, nicméně renovace a zateplování prodlužují jejich
životnost, takže slouží dál. Tyto, v mnohých ohledech
specifické stavby mají své specifické nároky, jimž se chtě
nechtě musí přizpůsobit i zařizování bytu. Současné pojetí moderní kuchyně však dokáže vnést eleganci i do
jednoduchých tvarů klasických panelových bytů.Jednou
z typických bolestí bydlení v paneláku představuje fakt,
že cokoli děláte, slyší sedm partají okolo. Spousta lidí je
vměstnána v malém prostoru a stěny nemají potřebné
zvukově izolační vlastnosti. Vzbudit rodinu rachocením
v kuchyni při přípravě snídaně, či sousedy boucháním
šuplíků příborníku, je stejně snadné, jako pro všechny
zúčastněné nepříjemné. S kuchyňským hlukem dnes
bojují inteligentní systémy zavírání šuplíků a dveří skříněk, které umožňují rychlé a maximálně tiché otevírání,
posouvání a zavírání. Zájemcům o tyto a další „vychytávky“ poradí pracovníci nábytkářských firem i kuchyňských studií, popř. nabídnou kompletní návrh kuchyně do paneláku, který se vypořádá i s těmi nejmenšími
a nejproblematičtějšími prostorami.

Rohové kuchyně
Část linky u souběhu dvou stěn už nepředstavuje pouze
nepoužívaný temný kout na skladování věcí, ale plně
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funkční element moderní kuchyně. Různé systémy
košů, nádob nebo polic lze ze skříněk dostat pomocí
různých výsuvných a posuvných zařízení. Takže dnes už
nemusíte nořit hlavu do linky, abyste zjistili, co všechno
tajemný a ještě ke všemu temný ukrývá. S prostorem
„v koutě“ se dobře vypořádávají i menší šuplíky malého příborníku na drobné předměty. Zkrátka kuchyňské
rohy se dnes dají vyřešit prakticky a zároveň esteticky.

Kuchyně ve tvaru U
Vypadají na první pohled útulně, vaření se zdá být pohodlné a přesun mezi jednotlivými sekcemi vyřešíme otočením na patě. Běhání s hrncem plným horké vody se rovněž vyhneme, protože se sporák i dřez nacházejí blízko.
Výhody těchto kuchyní se ale změní v problém, jestliže
je prostor příliš malý. Pokud vzdálenost mezi proti sobě
stojícími stěnami linky nepřesahuje 120 cm, pak se mají
jen stěží otevřít dvě protilehlé zásuvky či skříňky a obtížný je i pohyb kolem otevřených dvířek myčky. V případě,
že v kuchyni ve tvaru U pracují dva lidé najednou, měly
by být stěny od sebe vzdáleny také alespoň 120 cm, ideálně však 140 až 145 cm. Při menších rozměrech by se
dva kuchaři jen stěží vzájemně vyhýbali, při větších by
měli některé plochy a spotřebiče příliš daleko.
Strany účka většinou kopírují stěny místnosti, někdy
však u zdi stojí základna a minimálně jedno rameno
kuchyně ční do volného prostoru. Kromě tohoto originálního vzhledu vyniká tato kuchyně velkým množstvím polic a skříněk, což ocení ti, kteří rádi a často vaří

a potřebují nejrozmanitější nádobí a nástroje. Tento
typ uspořádání interiéru je vhodný, máme-li dosti místa. Ale všeho moc škodí, což platí i pro prostor. Abychom se po kuchyni moc nenachodili, vězme, že součet
všech tří vzdáleností mezi lednicí, dřezem a sporákem
se v ideálním případě pohybuje kolem šesti metrů.

Kuchyň ve tvaru G
Chcete mít kuchyň maximálně vybavenou? Potom potřebujete spoustu skříněk, polic a poliček, mezi něž se
musí vejít dřez a spotřebiče. Často je nutné obestavět
všechny stěny místnosti, takže nám vznikne kuchyň ve
tvaru písmene G. Její realizaci však někdy citelně limitují
okna a dveře do té míry, že se jí musíme vzdát. I v těchto případech existuje řešení – popřemýšlíme, jestli jsou
všechny vchody a východy opravdu využívané. Zaslepením dveří by cesta z kuchyně do pokoje sice vedla přes
předsíň, ale na druhé straně vy vznikly prostory pro vestavěné kuchyňské skříně. Právě výše zmíněné paneláky
jsou nadbytečnými dveřmi typické.
Kuchyň ve tvaru G se podobá kuchyni s ostrůvkem s tím
rozdílem, že zatímco ostrůvek se hodí do větších prostor, „géčko“ bývá řešením pro malou kuchyni. Pracovní
a odkládací plocha je přitom umístěna u stěny a může
být využívána i jako snídaňový pult. Výhodou „géčka“
je plynulý posun mezi jednotlivými sektory. Z míst, kde
skladujeme potraviny a nádobí se můžeme plynule přesouvat přes mycí sektor a další přípravu jídla až k zóně
vaření s troubou a mikrovlnkou.

Kuchyně s ostrůvkem
Vypadají efektně, jsou zkrátka trendy. Architekti je velice rádi navrhují, ale my, jakožto spotřebitelé, si musíme promyslet, jakou funkci má ostrůvek plnit. Jako
pracovní a odkládací plocha je ideální a dobře poslouží
i jako snídaňový stůl. Pokud máme na ostrůvek umístit
varnou desku, můžeme mít problém. Otáčet se s hrncem plným horké vody a brambor ke dřezu je nejen nepohodlné, ale i nebezpečné. Obecně vzato se ostrůvek
hodí spíše do větších kuchyní; ze všech stran by měl mít
k dalším pracovním plochám alespoň 120 cm. Pokud se
v kuchyni pohybuje jen jedna osoba, připouští se vzdálenost 90 cm.

Kam s dřezem
Dřez si do rohu asi nikdo neinstaluje úmyslně, nicméně
někdy není zbytí. Jak na to? Můžeme zasadit klasický
obdélníkový dřez do rohu, ale mnohem lepší řešení nabízí použití takového modelu, který je na toto místo
přímo určený. Rohové dřezy dělají z nouze, díky promyšlenému designu, ctnost. Ty moderní navíc počítají
i s případným vývodem pro dávkovač saponátu. Kuchyňské dřezy z keramiky, nerezové dřezy, dřezy z umělého kamene – trh nabízí doslova záplavu nejrůznějších
materiálů a laik si jen těžko vybírá. Často se tak rozhoduje podle ceny, což není zrovna optimální řešení. Dřez
čelí v kuchyni mnohdy extrémním podmínkám, takže
podcenit výběr a řídit se pouze podle finanční nákladnosti se nemusí vyplatit. Pořízení dražšího, ale kvalit-
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nějšího výrobku nás může přijít levněji, než nákup nového dřezu a jeho výměna za starý, který jsme pořídili
zdánlivě „za hubičku“.

...a jaký si vybrat?
Dnešní trh nabízí v oblasti těchto dřezů opravdu nepřeberné možnosti, a to jak v oblasti designu, tak v oblasti
různých konstrukčních řešení. Velmi oblíbený je kupř.
dřez s odkapávačem a přepadem či dřez s menším doplňkovým dřezem na odkapání omytých potravin. Do
malých kuchyní je určen jednodřez s odkapávací plochou. Dalším typem je jednoduchý nástavný dřez se
samostatnou deskou, dřez s úrovňovým zabudováním
nebo dřezy podstavné, které se montují zdola. Spodní
zabudování dřez zpravidla vylepší a vytvoří z něj designový kousek. Kuchyňské dřezy do roviny mohou mít
efektní vzhled díky černé barvě kontrastující se světlým
okolím nebo naopak mohou splynout s pracovní deskou díky stejnému barevnému odstínu.

Varianty kuchyňských desek
Na trhu je několik materiálů určených pro pracovní
desky, které se od sebe liší vlastnostmi, vzhledem a samozřejmě cenou. Životnost desky je samozřejmě ovlivňována mnoha faktory, jako je intenzita vaření, naše
kuchařské zvyklosti, správné používání desky a v neposlední řadě řádná údržba. Materiál by měl být odolný vůči poškrábání, chemickému poškození a vysokým
teplotám. Deska by měla být také snadno udržovatelná
a hygienicky nezávadná.
Neměli bychom podceňovat ani její vzhled. Barevné
provedení a struktura mohou pomoci zdůraznit nebo
naopak potlačit celkový dojem z kuchyně a ovlivňují
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i vnímání prostoru. Pokud si vybereme desku výraznější
barvy, měli bychom pro obklad zadní stěny zvolit světlejší tóny. Vybírat můžete desku dřevotřískovou, dřevěnou, z umělého či přírodního kamene, z keramiky nebo
nerezu.

Abychom správně viděli
Zvolit správné osvětlení kuchyně je velmi důležité jak
z pracovního hlediska, tak z hlediska uživatelského
komfortu. Kuchyň či kuchyňský kout je specifickým
pracovištěm, kde se vaří a zároveň prostorem, kde se
setkáváme s blízkými lidmi. Měla by být praktická, ale
také útulná a nezanedbatelnou dávku útulnosti můžeme navodit pomocí nejrůznějšího osvětlení.
Při přípravě pokrmů používáme ostré nástroje, vhodné
osvětlení je důležité i z hlediska bezpečnosti. Proto je
lepší zvolit více druhů světel než spoléhat na jedno centrální. Na trhu jsou nejrůznější lampy a lampičky, lustry
a bodovky a LED diody na lineárním led pásku, které
se staly hitem mezi světelnými zdroji. Kvalitní a dobře
provedené osvětlení zajistí ergonomickou i designovou
rovnováhu a je úplně jedno, máme-li levnou kuchyň
a linku z dílčích modulů nebo vybavenou nejmodernější
kuchyňskou linkou vyrobenou na míru.
Zářivky se nejčastěji umisťují na obklad stěny mezi horní
a dolní část kuchyně; skvěle nasvítí přípravný a mycí
prostor. K osvětlení pracovní plochy se také používají
nerezové jehlany na dotykové ovládání, které mohou
nahradit klasické bodovky. Jsou výhodnější, protože rovnoměrně osvětlují celou pracovní plochu a neoslňují.
Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com

Ochrana před vodním kamenem Fyzikální galvanická úprava vody
Vodní kámen je tvrdý povlak vznikající na
stěnách potrubí, tepelných a rozvodných
zařízení, zásobnících atd., kde je voda dopravována, ohřívána a následně ochlazována či ukládána. Vzniká u středně tvrdé,
tvrdé či velmi tvrdé vody. Základním komponentem vodního kamene je obvykle
uhličitan vápenatý - calcium carbonate
(CaCO3).

Tvrdost vody je dána obsahem minerálů
(solí). Ty jsou při ohřevu rychleji vylučovány nad saturační stav. Z vody je vylučován
CO2 a minerály přestávají být rozpustné.
Tento důsledek je také někdy nazýván
„boiler stone“, obvykle v důsledku chemické reakce, kterou lze popsat:
Ca(HCO3)2 → CO2 + H2O + CaCO3
S vodním kamenem se nejčastěji setkáme v potrubních systémech rozvodu pitné i teplé užitkové vody včetně cirkulací,
sanitární vybavení, topných systémech
a rozvodných topných zařízení a příslušenství, klimatizací a u domácích spotřebičů a bílé techniky.
Mezi hlavní negativní dopady vodního
kamene patří zkrácení životnosti rozvodů
a zařízení, zvýšení provozních nákladů,
snížení účinnosti a zvýšení nákladů na
údržbu. Už 3 mm vrstva vodního kamene snižuje účinnost tepelných zařízení
o 20%. V případě vody dodávané vodárenskými společnostmi a odpovídající
průměrné tvrdosti lze předpokládat, že
u zařízení pro ohřev vody (ohřev průměrně na ca 65°C) naroste vodní kámen ca 1
mm za rok. To je průměrná realita a zjednodušeně to znamená, že po 3 letech
vznikne ca 3mm silná vrstva vodního kamene.
Na boj s vodním kamenem existuje
několik metod a mezi nejčastější patří
mechanické (odírání vodního kamene),
chemické metody - (rozpouštění vhodnými chemikáliemi, a kyselinami) a fyzikální, někdy označované jako magnetické
nebo galvanické úpravy. Fyzikální metody
nemění chemickou strukturu vody a jejich
klíčovou výhodou je, že jsou vhodné pro
použití k ochraně všech systémů a zařízení včetně rozvodů pitné vody.

Podstatu fyzikální úpravy vody lze jednoduše vysvětlit jako deformaci krystalické mřížky uhličitanu vápenatého CaCO3.
Soli jsou ve vodě přítomny ve formě jak
pozitivních tak negativních iontů. Tak můžou být ovlivněny silovými poli. Galvanickým nebo magnetickým, přičemž takové
působení může krystalickou mřížku zdeformovat. Aniž by tak došlo ke změně
chemického složení, uhličitan vápenatý
CaCO3 ve formě zvané kalcit je přeměněn
do formy CaCO3 nazývané aragonit; není
nadále schopen tvořit tvrdé nánosy na
stěnách, pouze jemný mikroskopický kal,
který nemá schopnost ulpívat ani se usazovat a je odplavován.
K nejdokonalejším fyzikálním metodám lze
jednoznačně dosadit patentovanou technologii TGP® od společnosti Swiss Aqua
Technologies, která
je aplikována v zařízení IPS. Toto zařízení
pracuje s kombinací
galvanického efektu
a efektu nedestruktivní kavitace čímž je umocněna účinnost,
ověřena a potvrzena mezinárodní institucí
v USA, společností IAPMO ve výši 76%.
Zařízení IPS může být instalováno vodorovně i svisle, vodivost vody 50 - 2000
μS/cm², pracovní teplota 0 - 95 °C, maximální průtok 4 m3s a maximální tlak 1 MPa.
Je určeno pro jednosměrné provozní
proudění. Zařízení je prověřeno mezinárodními certifikáty a test protokoly, krom
výše uvedeného například TUV, NRL či
EL. Certifikáty potvrzuji vhodnost pro
dlouhodobý styk s pitnou vodou, vhodnost použitých materiálů, technologie, tlakové ztráty či již zmíněnou účinnost.

Zařízení IPS je aplikováno jako nástroj
prevence proti vodnímu kameni a redukci stávajícího, prevenci proti korozi i s antibakteriálními účinky.
Jedinečnost zařízení je dále zvýrazněna
aplikací bez externího zdroje energie, bez
údržby i bez provozních nákladů. A může
být instalováno v privátním i veřejném
sektoru na vstup (za vodoměr) do dynamických rozvodů teplé i studené (pitné)
vody nebo přímo před dílčí exponovaná
zařízení, mezi než patří také topné systémy, výměníky, ohřívače vody, kondenzátory či chladící systémy a klimatizace.

IonPolarization System
Fakta:
3 mm vrstva vodního kamene snižuje
účinnost tepelných zařízení o 20% (6mm
až 35%).

V případě vody dodávané vodárenskými
společnostmi a odpovídající průměrné
tvrdosti lze předpokládat, že zařízení pro
ohřev vody (ohřev průměrně na ca 65 °C),
kde narůstá vodní kámen exponenciálně
s rostoucí teplotou, naroste vodní kámen
ca 1 mm za rok. To je průměrná realita.
To znamená:
Po 3 letech ca 3mm silná vrstva
vodního kamene.

Modelová situace:
Pokud má uživatel na spirále elektrického boileru 3 mm vrstvu vodního kamene,
musí vydat na ohřev vody až o 20% více
elektrické energie.
Pokud je denní spotřeba 80 litrů, potřebná elektrická energie pro ohřev vody v boileru o obsahu 80 litrů je 2 kWh a doba
ohřevu je 2,5 hodiny, denní spotřeba
elektrické energie je 5 kWh za předpokladu, že spirály nejsou pokryty vápencem.
To znamená:
Měsíční spotřeba elektrické energie =
5 x 30 = 150 kW
Po měsíčním ohřevu vody za identických
parametrů, avšak s 3mm vrstvou vodního
kamene na topné spirále bude spotřeba
elektrické energie:
Měsíční spotřeba elektrické energie =
5 x 30 x 1,2 = 180 kW
To je o 30 kWh více. Při průměrné ceně
4,34 Kč za kWh se jedná o měsíční náklad
ve výši 130 Kč, za rok tedy cca 1µ562 Kč.
Návratnost investice do zařízení se systémem IPS je tak otázka pár let - navíc tato
úspora je pouze na ohřevu vody, přičemž
systém IPS chrání všechna další zařízení
před vodním kamenem.

IPS KalyxX zakoupíte na www.Aquatopshop.cz
Zadáním promo kódu Kalyxx získáte slevu 790,-Kč
EFEKTIVNĚ ZABRAŇUJE KOROZI A TVORBĚ VODNÍHO KAMENE

Kalyx
NOVÝ REVOLUČNÍ SYSTÉM PRO PŘEDCHÁZENÍ TVORBY VODNÍHO KAMENE A ODSTRANĚNÍ
EXISTUJÍCÍHO Z OHŘÍVAČŮ, POTRUBÍ A VŠECH ZAŘÍZENÍ, JIMIŽ PROTÉKÁ VODA.
IPS PRACUJE S ENERGIÍ VYTVOŘENOU TURBULENTNÍ CESTOU VODY PROSTŘEDNICTVÍM
ELEKTROD VYTVÁŘEJÍCÍCH GALVANICKÝ POTENCIÁL 0,8 - 1,0 V.

KALCIT

Vliv IPS KalyxX na usazený vodní kámen v rychlovarné konvici:
1. - 15. den Starý vodní kámen se postupně odplavuje.
30. den
Nové usazeniny se dají snadno setřít.

IPS (IonPolarization System) je navržen
pro fyzikální galvanickou úpravu vody
pro domácnosti, veřejné budovy a průmyslová zařízení.
IPS je vhodný pro nové rozvody a instalace z hlediska prevence, ale i pro
staré, kde postupně odstraňuje stávající
ložiska.
IPS KalyxX je průtokové zařízení se
vstupním a výstupním otvorem. V něm
jsou umístěny elektrody ve tvaru turbíny
(ne magnety) dvou různých elektricky
vodivých materiálů.

ARAGONIT

GALV

•
•
•
•
•
•
•
•
•

(0,8-1,8V)

Pracuje s jakýmkoliv typem ohřívače vody.

ELEKTROD

Snižuje potřebnou velikost průtokových ohřívačů.
Nesnižuje tlak v rozvodech domácnosti.
Instaluje se přímo na PPR, PE, nebo měděné potrubí.
Snadná instalace je také PEX nebo jiných typů potrubí.
Šetrný k životnímu prostředí a bez chemikálií.
Bez potřeby vnějšího zdroje elektřiny.
Snadná instalace bez potřeby provozních nákladů či údržby.
Prodlužuje životnost a účinnost nových i stávajících ohřívačů vody
i dalších tepelných zařízení a přístrojů v domácnosti.

• Certifikováno pro dlouhodobý kontakt s pitnou vodou.

CaCO3

KALCIT

CaCO3

ARANONIT
20.0µm

Konstrukce elektrod je patentově chráněna
(TGP® - Turbulentní galvanická polarizace).
V důsledku vznikajícího vířivého proudu je měněna
struktura minerálů.

Promo kód Kalyxx se vztahuje i na horizontální a vertikální sestavy s filtrem

www.aquatopshop.cz

Moderní
interiér

Nejnovější trendy v bydlení slouží hlavně jako zdroj nápadů při plánování a zařizování nového interiéru nebo při rekontrukci staršího.
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Současné bydlení má rádo otevřený prostor, uzavřené zůstávají jen ložnice. Moderní byty i rodinné domy
mají většinou spojené kuchyně, jídelnu i obývací místnost. Spojování do jedné velké místnosti je praktické
i pohodlné, větší důraz je pak nutné klást na rozlišení
jednotlivých prostor, aby rozlehlá místnost nebyla příliš
unifikovaná.

Jak rozčlenit velký prostor
Variant takového řešení přitom existuje celá řada,
v současnosti se hojně používají například kuchyňské
ostrůvky. Velkou roli mohou hrát i barvy, které pomohou s celkovým barevným odlišení dané zóny, ať už
použitými doplňky, barvou zdí či volenými materiály.
Opticky rozdělit prostor pomůže také jiný styl nasvícení nebo umístění svítidel do jiné výškové úrovně
oproti zbytku místnosti. Jasného vyčlenění jednotlivých sektorů se dá docílit i jinak, takovým řešením
může být například vyvýšení jídelního stolu nad zbylé prostory, díky kterému budou jednotlivé zóny opticky odlišné, celý prostor však bude nadále působit
celistvým dojmem. Současné interiérové trendy fandí
velkoformátovým obkladům, vypínaným textilním stěnám, dřevěným palubkám, skleněným či zeleným stěnám I tapetám. Jde o estetické prostředky, které slouží
k dělení prostoru na určité zóny a zároveň slouží jako
ko funkční prvky.

Napínací textil a fólie
Napínané textilie v pevně uchyceném rámu jsou novinkou, která mnohé překvapí. Dokážou proměnit
stěnu a strop, lze s nimi vytvořit i novou příčku či podhled na míru, zútulní byt, na dotek jsou velmi příjemné a nabízejí nekonečnou škálu barev, textur, perleťových efektů i využití vlastních motivů. Napínaný strop
je typ podhledu, který se vytváří pomocí speciální fólie
a vnitřní kovové konstrukce. Kovové lišty se obvykle
připevní ke stěně či ke stopu, poté je do jejich drážek
připevněna a napnuta na míru vyrobená fólie olemovaná harpunem. Napínané stropy,podhledy, stěny, či
velkoplošné obrazy jsou konstrukční systém, který nahrazuje sádrokarton, skládá se z montážních profilů
a zvlášť silné fólie.

Designové obklady
Skutečným hitem posledních let jsou velkoformátové
obklady a podlahy, které se uplatňují v všech místznostech, od obýváu až po kuplenu. Mají mnoho designů
– od vzhledu mramoru přes imitaci betonu až po ojedinělé vzory, které mohou připomínat skutečná umělecká díla. Velkoformátové obklady a dlažby jsou k dostání v různých povrchových úpravách. Například na zem
můžete položit dlažbu v matu a na část zdi - třeba za
krb nebo za jídelní stůl, jen pro oživení obklad v lesku
ve stejném designu. S velkoformátovými obklady se při
zařizování fantazii skutečně meze nekladou. Z některých obkladů ve velkých rozměrech se dokonce vyrábí
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nábytek – stoly, poličky, umyvadla… Design interiéru
tak může být opravdu vyšperkovaný.

Barvy pro duševní pohodu
V podstatě neexistují špatné barvy, jen nevhodně zvolené odstíny a jejich intenzita. Každý člověk má také
rád jiné barvy, proto se opravdu spoléhejte při zařizování svého domova především na sebe. Inspiraci hledejte, ale pokud vám ultramoderní styl třeba v korálové
barvě, která je hitem letošního roku, není příjemný, je
logické, že by ve vašem domově neměl mít místo. Při
výběru barvy do interiéru byste měli začít doslova od
podlahy, tedy od věcí, se kterými v budoucnu těžko pohnete (tj. podlahová krytina, dveře, okenní rámy včetně
parapetů). Až potom je vhodné přemýšlet nad barvami nábytku a dalšího zařízení interiéru. Vše by mělo
k sobě ladit a vhodně se doplňovat. Můžete si někdy
dovolit vychýlení ze zajetých standardů, to když najdete opravdu zajímavý kousek nábytku, který si zaslouží,
aby vyčníval.

Hydroponické zelené stěny
Současným interiérovým trendem je bezesporu návrat
k přírodě. Velkým hitem se v tomto směru staly takzvané zelené stěny, které se zabydlují v našich domovech.
Hlavní výhodou je jejich konstrukce, která směřuje
vzhůru, do prostoru nijak významně nezasahuje. Proto
se hodí všude; všude se totiž vejdou, třeba i do garsonky. A přestože se nejčastěji instalují na stěnu, můžou
se stát zajímavým předělem místnosti, například mís-

MILION PŘÁNÍ
JEDNO ŘEŠENÍ
Široký výběr toho nejlepšího do vaší
domácnosti, kanceláře nebo zahrady.
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téměř 200 stran plných nábytku, bytového textilu a dekorací
rozhovory se známými osobnostmi – nejen o bydlení
medailonky skutečných zákazníků KIKA
ke stažení na www.kika.cz nebo k vyzvednutí na prodejnách KIKA
www.kika.cz

kuchyne.kika.cz

KikaNabytek

kika_czsk

to japonské stěny. Zelená stěna se realizuje na
principu hydroponie. Co to je? Hydroponií rozumíme pěstování rostlin bez půdy v živném roztoku. Takové pěstování s sebou nese významné
výhody. Protože je zemina nahrazena speciálním roztokem, neuvolňují se do ovzduší alergeny. Zelená stěna je tak velmi vhodná do prostor,
kde žijí osoby trpící alergiemi. Hydroponicky
pěstované rostliny také rychleji zakoření i vyrostou. Základ hydroponie na textilii představuje systém textilií umístěných na montovaných
předstěnách. Podle umístění je stěna opatřena
nerezovými lištami. Voda, respektive živný roztok, vytéká ze závlahového systému v horní části
stěny a zvlhčuje textilie, mezi které jsou vysazeny rostliny. Světelné podmínky jsou nastaveny
při zakládání zelených stěn a odpovídá jim i výběr rostlin. využívají se u nás běžně dostupné
pokojové rostliny.

Dřevo je zase trendy
K přírodě patří bezesporu dřevo, které slaví velký comeback. Dřevěný nábytek i další prvky ze
dřeva dodají interiéru nejen příjemný vzhled,
ale také ho provoní. Navíc se dá dřevo dobře kombinovat se sklem, nerez ocelí, hliníkem či plastem – moderními materiály, které nabízejí neuvěřitelné možnosti.
Zůstáváme dřevu věrni, jen sázíme na nové technologie výroby a ekologické úpravy povrchů, abychom se
mohli i nadále těšit z jeho krásy. Máte-li tedy dojem, že
je váš interiér příliš „studený“, vsaďte na dřevo. Postačí pořídit si dřevěné rámy dveří a okamžitě se budete
doma cítit příjemněji. Několik kusů nábytku v kombinaci s kovem a sklem váš interiér pozdvihne do nové
dimenze. Dřevo je ovšem natolik univerzální materiál,
že je kombinovatelné jak se sebou navzájem, tak třeba s kamenem a keramikou, ale i s plastem. Elegantní
efekt získáte, pokud jednu stěnu nebo pouze její část
obložíte dřevem, popřípadě dřevem obložíte strop.
stále oblíbený je dub, buk, javor, bříza, třešeň či olše.
Dokonce si můžeme vybrat i z exotických druhů dřevin,
nabízejících zcela originální zbarvení od tmavě červených po zlatohnědé tóny v atraktivní a nezvyklé struktuře a kresbě letokruhů.

Koberec zútulňuje
Koberec je je jednak dekorace, která pomáhá navodit
příjemný pocit domova, a navíc funkční prvek, který
zlepšuje akustické podmínky v místnosti a zatepluje
podlahu. Dležitá je I jeho praktičnost. Dá se vyměnit
mnohem snadněji než podlaha. Úloha koberce je důležitá, není proto divu, že jeho výběr podléhá tolika
kritériím. Jedním z nich je barevnost, která by měla
ladit s výmalbou místnosti. Díky barvám koberce můžeme vnímat stejný prostor pokaždé jinak a zařídit ho
tak, aby odrážel naše pocity a náladu. V materiálech je
v současné době obrovský výběr. Můžete zvolit polya-
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krylové koberce a koberce z polyamidu, přírodní vlákna
a střižní vlnu, koberce typu shaggy, smyčkové, střižené a kombinované, nebo nastřelované. Záleží také na
tloušťce vlasu, jak bude ve výsledku koberec působit.
Samozřejmě je řeč o kobercích kusových. Kovraly ode
zdi ke zdi jsou už opravdu minulostí...
Podobný trend je I v dětských pokojích, kde už je dávno
minulostí koberec ode zdi ke zdi. Kusové koberce s dětskými motivy, v zajimavých barevných kombinacích,
jsou vždy oživením dětského pokoje.

Dveře efektní i utajené
S dveřmi se dá v dnešní době opravdu kouzlit. Dokážou na sebe vzít prakticky jakoukoli podobu, anebo
rovnou zmizet. Bytovým architektům i běžným majitelům domů a bytů tak vycházejí vstříc v míře, v jaké to
dosud nebylo možné. Stačí si jen vytvořit návrh místnosti a dveře se pro ni vždy najdou. Přesně tak velké,
barevné a v takovém provedení, jaké si kdo může přát.
Jednou z prvních novinek oproti klasice je nahrazení
tradičních dřevěných rámů dveřních křídel hliníkovými.
Tento lehký kov má dostatek pevnosti na to, aby křídla
mohla být vyrobena prakticky z jakéhokoli materiálu.
Díky tomu se na nich může objevit stejně tak barevné
sklo, jako dýha, ale třeba i velmi moderní stěrka, případě tapeta. Současné trendy hovoří jasně – zárubně
nechat zmizet! Skryté zárubně skutečně dělají čest svému jménu, protože se umí zcela schovat do zdi a dokonale s ní tak splynout. Pokud se vám ale utajené dveře nelíbí, můžete si pořídit dveře se zárubní a budete
také trendy. Protože výrobci dávají obložkovým dveřím
moderní sjednodený vzhled téměř nepostřehnutelným
přechodem mezi křídlem a zárubní.
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Klika jako designový prvek
Kliky a kování hrají ve finálním vzhledu dveří velkou roli.
Pro interiérové dveře výrobci nabízejí více druhu kování. A podle čeho tedy kování vybírat? Interiérové kování
rozdělujeme na dva základní typy štítkové kování a rozetové kování. Každé z nich má své výhody i nevýhody.
Štítové kování je takové, kde jsou klika a část pro klíč
spojené. Rozetové kování má tyto dvě části samostatné.
Ve všech případech platí, že kliky vám musí dobře padnout do ruky a snadno se ovládat. Kování by mělo ladit
nejen s designem dveří, ale také s ostatním zařízením
interiéru. Do místností, u kterých víte, že je nikdy nebudete zamykat, jsou oblíbené samonosné kliky, které prostor pro zámek záměrně nemají. Z materiálů máte na
výběr pestrou paletu od oceli přes mosaz až po porcelán.

Dekorace ano, ale s mírou
Byt bez dekorací nebo byt přeplněný dekoracemi jsou
naprosté zlo. Dekorace do bytu rozhodně patří a přidají na útulnosti a na tom, abychom se ve svém domově
cítili příjemně. Musí být ale správně zvolené. A to i barevně. Stylové a elegantní bytové dekorace, ktré jsou
na trhu, nabízejí nepřebernou škálu stylů, takže není
problém dozdobit jakýkoliv interiér, ať už ho máte v ve
stylu skandinávie, vintage nebo rustikálním. Kupte si
zajímavé polštáře a přehozy na pohovku a naaranžujte je. Vyberte si alespoň tři barvy a nakombinujte je.
Bude to vypadat stylově, krásně a útulně. Nic nezkazíte
designovými kartonovými krabicemi nebo proutěnými
truhlami, kam schováte nepotřebné věci. I stěnám sluší
ozdobení v podobě obrazů, plakátů nebo samolepek.
Jen pozor - pokud máte některé stěny efektně obložené,
je třeba už s výzdobou šetřit.

Ložnicová oáza
V ložbici trávíme půlku dne, proto musí být místností,
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kde se cítíme skvěle a uvolněně. 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.
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. Samozřejmostí by měla být dobrá matrace.
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.
Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com

• Eshop postelí, rošt�, mat�ací a doplňků
• Zakázková vý�oba postelí ze 4 cm
celorostlého bukového masivu
• Nejr�chlejší dodání mat�ací-všechny
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dr�hého pracovního dne
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Interiér
v přírodním stylu

Stále oblíbenější eko styl vyjadřuje úctu a zodpovědnost k přírodě a dbá na
zařízení bytu s ohledem na životní prostředí.
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Při zařizování domova v eko stylu není důraz kladený
ani tak na celkový styl a podobu interiéru, jako spíše na
materiály, které nezatíží životní prostředí – výrobou ani
likvidací. Přírodní styl tak můžete bez problému sladit
s dalšími interiérovými styly, jako je třeba skandinávský,
venkovský, koloniální nebo vintage. Eko styl nemusí být

bem propojí s přírodou. V moderních interiérech najde
uplatnění mramor, žula, travertin i vápenec. Lze volit
mezi různými povrchovými úpravami dle typu kamene
– leštěný, matný, kartáčovaný, pemrlovaný (obouchaný), antik, řezaný, štípaný, a jiné. Velmi efektní jsou
kamenné obklady některé ze stěn nebo jenom určité
části, V posledních letech se staly hitem lité kamenné
podlahy tvořené z oblázků, které se přestěhovaly z venkovních prostor už I do interiéru. Nepopratelné kouzlo
mají I pochopitelně I kameny dekorační.

Nenahraditelná kůže
Kůže má mnoho nesporných výhod. Poskytuje nekonečné množství barev, efektů a struktur, je velmi univerzální. Nevstřebává prach, je vhodná pro alergiky,
má dobrou mechanickou odolnost a ve srovnání s textiliemi až čtyřnásobně delší životnost, zvlášť pokud je
správně ošetřovaná. Nestudí ani nehřeje. Ve skutečnosti má pokojovou teplotu, až do momentu kontaktu
s lidským tělem. Následně se přizpůsobí jeho teplotě. Je
přiléhavá, elastická, zachovává formu, dýchá a zároveň
je pevná a odolná. Kůže vstřebá tělesnou vlhkost, ale
nepropustí příliš vlhka z vnějšku dovnitř. Je příjemná na
dotek a má charakteristickou vůni. Nejčastěji se kůže
uplatňuje na sedacích soupravách, které nadchnou nejenom svým luxusním vzhledem, ale samozřejmě také
svou jednoduchou a nenáročnou údržbou, kdy je stačí
pravidelně čistit konkrétními přípravky. Kůži to sluší
I na obkladech stěn, na polštářích, taburetech I paravánech a její kousky mohou zdobit nábytek.

Další eko materiály
jen o správném vybavení domova. Pro mnohé se stává
životním stylem a patří k němu používání ekologických
výrobků, šetření energií a vody, recyklace odpadů, zájem o původ kupovaného zboží a potravin a častější
trávení času v přírodě.

Dřevo je pořád trendy
Že je dřevo stále oblíbené, nikoho nepřekvapí. Jeho
hnědé odstíny se hodí do každého interiéru. Leštěné dřevo dodá bytu luxusní nádech a ledabyle opracované kusy zase rustikální, domáckou pohodu. Vyznavači eko stylu oceňují originální kresbu a dlouhou
životnost dřeva, ale také jeho vynikající tepelné vlastnosti. Proto se dřevem obklopují nejen v podobě nábytku a doplňků, ale také ho využívají v podahových
ktytinách, na schodech, okenních rámech a dveřích.
V nábytkářství má dřevěný masiv dlouholetou tradici. Vyrábí se nábytek jak luxusní I klasický z exotických
a tvrdých dřevin, tak jednoduché a moderní kusy v tzv.
severském stylu (z masivního smrku a borovice).

Půvab přírodního kamene
Už samotné slovní spojení „přírodní kámen“ předurčuje, že prostor, kde bude použit, se jedinečným způso-
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V přírodním interiéru se dále uplatňuje, sklo, kov, textilie (len, bavlna, vlna) a papír. Veškeré materiály by měly
být recyklovatelné, přírodní a obnovitelné. Ke slovu se
dostávají i inovativní moderní materiály, které jsou přírodního původu a dají se snadno recyklovat – bioplast
(plast vyrobený z biomasy bez obsahu ropných produktů,
100% biologicky odbouratelný), bambus, dřevitá a kokosová vlákna, papírový karton (kvalitní vícevrstvá lepenka),
konopné a lněné izolace, hliněné omítky, sláma a další.Na
podlahu můžete kromě dřeva a kamene zvolit třeba keramiku, korek, bambus nebo přírodní linoleum, stěnám
zase bude slušet obklad ze dřeva, kamene nebo pálených
cihel. Příjemné oživení přinesou tapety a fototapety s přírodními motivy a jemnými vzory nebo vertikální zahrada osázená různými rostlinami nebo mechy.

Klady keramických obkladů
Specifické vlastnosti jako hygienická nezávadnost, bezproblémová údržba, nulová nasákavost a další činí z keramického obkladu nadčasový, stále oblíbený materiál. Velikost obkladů se maximalizuje (až 30 x 120 cm),
spáry se minimalizují díky kalibraci. Velmi příjemné je,
že obklad vypadá jako dřevo, ale má všechny přednosti
keramického materiálu. Dovoluje třeba aplikaci podlahového topení pod dlažbu, což by přírodní materiál

neumožňoval. Současná nabídka obkladů nabízí mix
rozměrů, tvarů, povrchů a barev inspirovaných přírodou. Přírodní barva obkladu vás nezklame, neboť se
hodí do téměř každého kuchyňského stylu. Určitě vám
časem tolik nezevšední jako barevný obklad s trendovými dekoracemi.

si získávají také variabilní světlené panely, které je
možné použít jako stropní i nástěnné svítidlo, nahradit
jimi dvířka skříněk nebo je zakomponovat do obrazových stěn. Milovníci filmů si mohou v obývacím pokoji
vytvořit neobvyklou podívanou pomocí televize se zabudovaným zadním osvětlením, které osvětluje stěnu

Důležitá funkce světla

za televizí barvami podle aktuálního programu na obrazovce.

Osvětlení se nám může zdát jako banalita, přesto je klíčovou technickou součástí našeho bydlení. Kromě toho
tvoří výrazný designový prvek a díky moderním technologiím navíc přináší do našich domovů pohodlí a originalitu Odborníci na interiérový design se shodují, že
osvětlení i stínění jsou velmi důležité pro každý vnitřní
prostor. Promyšlené osvětlení dodá do vašeho interiéru
světlo, které zvýrazní krásu každého kousku v místnosti.
Vyřešit správně osvětlení například v obývacím pokoji bývá často největším oříškem. Každý obývací pokoj
je totiž jiný a zároveň plní hned několik funkcí. Kromě toho bývá v současnosti obvykle propojen s kuchyní
a jídelnou, takže je třeba vytvořit multifunkční prostor
a tomu přizpůsobit i osvětlení jednotlivých částí.
Odpočinková část pokoje by měla mít co nejvariabilnější osvětlení. Klidnou atmosféru pro relaxaci či sledování televize by mělo být možné bez problémů změnit na adekvátní osvětlení pro společenskou událost.
Kromě toho některé obývací pokoje zahrnují i čtecí koutky nebo pracovny, které vyžadují velmi kvalitní světlo.
LED pásky už téměř nutností. Často se ale tyto pásky využívají třeba i na policích, televizních stěnách
nebo v knihovnách, kde bývají obzvlášť efektní. Oblibu
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Vypínače ne na posledním místě
V dnešní době se již nemusíme omezovat pouze jedním druhem vypínačů. Na trhu je spousta barev a také
spousta druhů. Klasické vypínače, kde pouze jedním
zmáčknutím svítidlo rozsvítíte či zhasnete, dále pak samozřejmě dvojité vypínače, kdy svítidlo rozsvěcujeme
na dvě fáze. Samozřejmě ale nejen to. Na trhu jsou již
nyní také vypínače, které zvládají zapnout více světel
najednou, vypínače s nastavitelnou intenzitou světla
a také nemůžeme zapomenout na stmívače. Také co se
týče barev, je jich zde na výběr nepřeberné množství.
Vše již záleží jen na vás, aby vám k sobě vše hezky ladilo. K mání jsou I vypínače dřevěné, které podtrhnou
přírodní styl interiéru.

Funkční I efektní zastínění
Kvalitní vnitřní stínění je oblíbené nejen pro svou
funkčnost, ale především design. Může se z něj stát velmi atraktivní prvek interiéru. Klasické vnitřní žaluzie už
nejsou jediným stínicím prvkem, který si můžete zvolit.
Trendy hovoří jasně - in jsou moderní rolety, plisé nebo

baldachýny. Elegantním doplňkem interéru v ekostylu jsou i dřevěné žaluzie. Přírodní materiál umožňuje
sladění nejen se zařízením, ale například i s podlahou.
Výhodou jsou také praktické vlastnosti – poměrně vysoká odolnost vůči vlhkosti a díky povrchové úpravě také
proti UV záření. Jemnější bambusové žaluzie zase vynikají svým vzhledem a vlastnostmi. Materiál, ze kterého
jsou vyrobeny, zaručuje pružnost a tvrdost. Lze je použít i do vlhkého, ale větraného prostředí. Nemají proti
těm dřevěným tak silnou lamelu, jsou tedy lehčí a mají
menší výšku nábalu. Díky vysokému obsahu křemíku
v bambusovém dřevu jsou pružnější a zároveň tvrdé.

Designové schodiště
Kvalitní schodiště musí splňovat nejen estetické nároky,
ale zejména požadavky technické, provozní i funkční. Je
důležité, aby bylo bezpečné při výstupu i sestupu, pohodlné, snadno dostupné ze všech místností, dobře větratelné a staticky vyhovující. Musí být odolné vůči opotřebení,
správně osvětlené a samozřejmě prostorově úsporné, aby
nezabíralo v bytě či domě příliš zbytečného místa.
Nezanedbatelným kritériem je samozřejmě design schodiště. Moderní jsou schodišrě dřevěná, ale i třeba kovaná, nebo skleněná. Záleží jen na tom, co vám s interiérem
nejlépe ladí.

Sami sobě designéry
Samozřejmě i pro interiér v přírodním stylu platí nějaká pravidla: V místnosti nekombinujeme více než dvě
barvy na stěnách a třetí na nábytek. Nebo bílou na
stěny a dvě na zařízení a doplňky. Využíváme přitom
i odstíny téže barvy.Zařízení by mělo odpovídat životnímu stylu obyvatel interiéru. Řídíme se citem. Pokud
si tzv. nepotrpíme na kudrlinky, nebudeme se nutit
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do romantického stylu jen proto, že je třeba v módě.
Pořídíme si doplňky a zvolíme styl podle toho, co nám
vyhovuje. Kdo má rád otevřený moderní prostor, nebojí
se např. zavěsit nádobí na háčky na stěnách a vytvořit z hrnců a pánví dekoraci. Design tak splňuje svou
praktickou roli. Máme na paměti, že design obytných
prostor souvisí s architekturou a charakterem stavby.
Moderní strohá stavba si v některých ohledech zaslouží
jednoduchost okořeněnou něčím nápadným, roubenku
zařídíme spíše ve venkovském stylu. Anebo schválně ne
– i o tom je design! Místnosti však vytvářejí harmonický
celek, nemělo by nás v nich nic iritovat. Snažíme se vytvořit rovnováhu, ať už postavením některých barev
do kontrastu (černá a bílá, spektrum neonových barev
na jednom místě proti neutrálním tónům v prostoru),
nebo souhrou jejich odstínů či opakováním barev na
různých předmětech v prostoru.

Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com

Pro relaxaci

těla i mysli
Aby byla koupelna moderní a plně funkční, je třeba se zamyslet nejen nad volbou
materiálů a tvarů, ale také nad maximálním využitím daného prostoru.
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Koupelny podléhají trendům stejně jako jiné části
v domě. Koupelnové trendy však přicházejí o něco pomaleji, pečlivěji se vše musí zvážit. Koncepce návrhu koupelny je často spojena s celkovým uspořádáním designu
obytného prostoru. Existuje ale i rozmanitost, pokud jde
o design minimalistické koupelny pro malý městský byt,
nebo naopak pro luxusní velké koupelny s vanami, vířivkou a velkými zděnými sprchovými kouty. Právě vana je
dominantou koupelny, proto s ní začneme.

Vany klasické i solitérní
Začneme časem prověřenou litinou. Je odolná, pevná
a neporézní a dokáže kumulovat teplo, takže voda ve
vaně zůstane dlouho teplá. Smaltované ocelové vany
jsou odolné proti mechanickému poškození a poškrábání. Akrylát je oblíbený materiál devadesátých let minulého století a je levnější variantou, protože je snadné z něj vyrobit jakýkoli tvar. Akrylátové vany jsou ale
křehké, musí být dobře usazeny a při delším používání
mohou vypadat omšele. Keramika je pevná, neporézní
a díky novým technologiím přicházejí prestižní značky na trh s patentovanými materiály, které umožňují
divy v síle stěn a struktuře materiálu. Vany se vyrábějí
i z litého mramoru, což je směs práškového minerálu
a epoxidových pryskyřic. Litý mramor je vysoce odolný
proti mechanickému poškození a je naprosto hygienický. Výrobky z něj jsou vhodné i do vysoce zatížených domácností.
Lidé si odedávna zdobili své domovy, a tudíž i koupelny, uměleckými díly. I dnes máme možností celou
řadu. Jednou z možných variant by mohla být vana
solitérní, s dokonalým designem, který nepopírá svou
původní funkci, naopak ji svými liniemi naplno vyhovuje. Solitérní vany jsou dnes oblíbeným vybavením
luxusních koupelen, které svými prostorovými dispozicemi dovolí rozvinout jejich krásu a ojedinělost každé
křivky. Vanové solitéry lze zapojit více do života bytu
či domu jejich zakomponováním na netradiční místo.
V současnosti se objevuje nový trend umístit si vanu
od renomovaného designéra třeba do své ložnice,
a použít tak tento praktický kus „nábytku“ jako umělecké dílo, stvořené pro obdiv i příjemnou lázeň. Tento
posun odpovídá také dnešní architektuře otevřených
a vzájemně propojených prostorů, prostupujících celou atmosférou interiéru. V poslední době se objevuje
nový trend a to umístit takto luxusní vanu například
do ložnice, či na terasu a dopřát si výjimečnou koupel
podle vašeho gusta.
Bojujete-li ve vaší koupelně o každé místo ve skříňce
nebo na poličce, pořiďte si vanu, jejíž obložení je plné
praktických přihrádek a zásuvek. Taková vana působí
velmi nevšedně a zároveň elegantně. Praktické zásuvky a poličky jsou ideálním místem pro ručníky, pěny
do koupele, aromatické soli a vše, co je třeba mít při
nerušené relaxaci po ruce. Při výběru vany myslete
také výběr vhodné koupelnové baterie, která se bude
k vaně hodit.
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Luxus pro velké koupelny
Díky vaně zapuštěné do podlahy získá celá koupelna
nádech luxusu. Jen si představte, jak vstupujete do své
vany po schodech stejně jako do bazénu. Zapuštěná
vana se ovšem nevejde do každé koupelny. Doporučuje
se olná plocha s půdorysem alespoň 10m2. Zapustíte-li
vanu například do krásné dřevěné podlahy a koupelnu
vybavíte stylovým nábytkem, bude to pastva pro oči.
Vhodné je vanu umístit do zvýšené části podlahy, aby se
prostor opticky oddělil od zbytku koupelny.
Myšlenka přetékajících van spočívá v nepřetržitém dopouštění vody a jejím volném odtoku přes horní hranu
vany. Budete si připadat jako u vodopádu. Užijte si lázeň v prostorné koupeli nikdy nechladnoucí vody. Přetékající vany se nejčastěji realizují jako zapuštěné do
podlahy, ale efektně působí i jako částečně zapuštěné
nebo samostatně stojící.
Největším a nejkontroverznějším trendem dnešních
dnů je vana umístěná v ložnici. Zde ji pravděpodobně
nevyužijete k rychlé ranní sprše, ale pro chvíle relaxace ve dvou bude ideální. Pokud máte opravdu velkou,
dobře odvětrávanou ložnici, tak směle do toho. Vana
vykouzlí z vaší ložnice luxusní místo připravené na noci
plné vášně.

Dřevo se vrací
Ač se vám může zdát myšlenka vany ze dřeva jakkoliv
šílená, vězte, že dřevo je tím nejtradičnějším materiálem, který se pro výrobu van používal. Vždyť hygiena
se z počátku praktikovala zejména v dřevěných neckách a kádích. Dnešní dřevěné vany vyrobené z kvalitních masivních dřevin zpracované nejmodernějšími
technologiemi jsou šperkem každé koupelny. Na trhu
najdete kousky v retrostylu připomínající staré necky,
vany opracované tak, že vypadají jako z jednoho kusu
masivu, i vany s lesklou povrchovou úpravou, která na
první pohled dřevo ani nepřipomíná. Dřevěné vany navíc skvěle tepelně izolují a vynikají dlouhou životností,
během níž si stále udržují perfektní vzhled.

Umyvadla – jaké vybrat?
Na umyvadla jsou kladeny docela vysoké požadavky.
Chceme, aby hezky vypadala, byla stále čistá, nešplíchala z nich voda při mytí a aby se prostor kolem nich snadno uklízel. Podle plynulosti ranního provozu domácnosti a rychlosti úklidu koupelny se lehko pozná, zda
jste zvolili správné umyvadlo. Závěsná umyvadla s odkládací plochou jsou skvělá do malých prostor. Zápustná umyvadla se snadno čistí, obzvlášť pokud je jejich
rám ve stejné úrovni jako deska, do které je umyvadlo
zapuštěno. Pro velké rodiny jsou vhodná dvojumyvadla a v koupelně, kde je dostatek prostoru, se budou
nádherně vyjímat volně stojící umyvadla. Velký výběr
je i v materiálech a není problém si pořídit třeba umyvadlo z nerezu, dřeva nebo přírodního kamene. Opět
záleží jen na dostupných financích a času, který chceme
údržbě koupelny věnovat.

revoluce v úklidu toalet

NIKDY NEOPOUŠTÍ TOALETU
„neviditelná“ a přesto vždy „po ruce“
bez štětin - žádné kapky ani špína kolem

Znovu vynalezená WC štětka Tadpole Twist
visí na okraji WC s čistící hlavicí připravenou k úklidu již
v míse. Stačí jediným pohybem otočit rukojeť nahoru
a nejsnadnější úklid toalety může začít. Každým
spláchnutím se navíc hlavice sama bez nutnosti
vašeho zásahu očistí.
Má místo štětin stěrky, ve kterých se nedrží žádné
nečistoty. Hlavice obsahuje doplňovatelný WC blok,
který kontinuálně desinfikuje a provoní vaši toaletu.
Navíc s doživotní zárukou na výrobní vady!

Volejte zdarma: 800 350 350

www.mytadpole.cz

Moderní deska
Jestli jste byli až doposud zvyklí na klasická umyvadla,
která se připevnila na stěnu, případně byla součástí
koupelnové skříňky, pak určitě uvítáte změnu v podobě
umyvadla na desku. Jsou moderní, elegantní a dokážou
hravě pozvednout image každé koupelny, bez ohledu
na to, jestli jsou zařízené klasicky, v moderním či dokonce retro stylu. Pokud jde o materiály, největší výhodou
u těchto umyvadel je jejich rozmanitost. Ideální jsou
například umyvadla z litého mramoru. Ta mají dokonale rovné dno, takže se dají umístit na jakoukoliv desku.
Navíc se mohou vyrábět v mnoha atypických tvarech,
což není třeba u běžné keramiky možné a také je u nich
garantována dlouhá životnost. Samozřejmě, že můžete pořídit i umyvadla vyrobená ze skla, nerezu, plechu
či dokonce z umělého kamene. Kromě materiálů se liší
i svým tvarem, takže není žádným překvapením, že se
dají sehnat kulatá, hranatá, elipsovitá, oválná, trojúhelníková, ale i zcela atypická a v naprosto netradičním
provedení, které vás mnohdy překvapí.
Desky pod umyvadlo je možné sehnat v různých provedeních, jako třeba dýhu ořech či dub, bílý lak a mnoho
dalších, ale to co je pro ně zásadní, je jejich úprava, která by měla být opravdu kvalitní a velmi odolná. Jedinou
nevýhodou umyvadel na desku je to, že když si v nich
myjete ruce, voda stříká kolem až na desku, tomu nezabráníte, i kdybyste měli ruce celé v umyvadle. Naštěstí
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existují různé prostředky zajišťující deskám voděodolnost a to i v případě, že je koupelna v celodenní permanenci.
Malovaná umyvadla z Mexika
Toužíte po něčem netradičním? Malovaná umyvadla
do koupelny okouzlí každého, kdo se ve svém obydlí
rád obklopuje netradičně řešeným vybavením, kterým
lze podtrhnout krásu jakéhokoliv interiéru. Jedinečnost každého kousku zrcadlí preciznost výroby, která je
realizovaná ruční prací - od těžby materiálu, barev, až
k ohromující malbě, díky níž jsou tato umyvadla do koupelny skutečnými originály. Umyvadla jsou ručně malovaná, takže je každé z nich malým uměleckým dílem, co
se v koupelně bude opravdu vyjímat. Malovaná umyvadla do koupelny jsou vyráběna v Mexiku a zajímavá
a atraktivní kultura této země se odráží v jejich specifickém vzhledu, kterému dominují pestré barvy, krásné
vzory a motivy. Vysoká životnost je zajištěna především
tvrdou glazurou, která se osvědčí i při intenzivním denním užívání. Malovaná umyvadla tak nevynikají pouze
vzhledem, ale jsou i vysoce funkční a praktická.

Vstup do vodopádu
Rychlá sprcha po ránu osvěží a probere, večer ušetří čas
a v jakoukoli dobu šetří vodu a tím životní prostředí.
Další výhodou je i to, že s novými sprchovými vaničkami

zapuštěnými do podlahy se stává koupelna bezbariérovým prostorem. To je nám ve čtyřiceti celkem jedno, ale
ve stáří by nás to mohlo zajímat. S výběrem vaničky je
dobré si dát záležet, protože její případná výměna by
vyžadovala bourání obkladu. Faktorů, na které je třeba dbát, je několik. Odpad by měl bez problému stíhat
pobrat všechnu vodu vytékající ze sprchové hlavice, měl
by se snadno čistit a neměl by při sprchování překážet.
Povrch je dobré vybírat protiskluzový a také snadno čistitelný. Řešením jsou samozřejmě i sprchové kouty bez
vaničky nebo pouze skleněná zástěna s odtokovým žlabem zapuštěným v podlaze. Koupelna vypadá vzdušně
a sprcha étericky.
Walk in
Sprchám jednoznačně vládnou takzvané walk in kouty.
Mnozí je považují za méně praktické, všichni se však
shodnou na tom, že jsou krásné. Uzavíratelné dveře zde
nahrazuje pouze jedna či dvě pevné skleněné zástěny
bez rámu (záleží na tom, jak a kam kout v koupelně
umisťujete), které působí v prostoru jednoduchým a čistým dojmem. Tento minimalistický vzhled podporuje
i fakt, že sklo zakrývá pouze část sprchovacího prostoru,
zbytek zůstává otevřený. Baterie je samozřejmě umístěná tak, aby voda stříkala do uzavřeného prostoru.
Baterie a žlaby
Dokonalejší sprchové kouty si žádají i dokonalejší sprchové baterie. U nich lze zaznamenat dva trendy. Jeden
je spíš na efekt, druhý zjednodušuje užívání armatur.
První skupinu tvoří velké hlavové či stropní sprchové
hlavice, jejichž velikost se udává v desítkách centimetrů. K samozřejmostem patří možnost přepínat si různé
proudy vody, abyste si snadno umyli vlasy, osprchovali
se a dopřáli si například i masáž šíje. Druhou skupinu
novinek zastupuje ovládání pomocí jednoduchých tlačítek. Klasické páky odtud pomalu mizí a nahrazují je
tlačítka, různé proudy vody si tak pouštíte a nastavujete jedním zmáčknutím či dotykem.
Se vzrůstajícím zájmem o bezvaničkové sprchové kouty roste i zájem o podlahové žlaby. Na trhu narazíte
na podlahové žlaby s různými typy roštů. Mohou být
skleněné, keramické, kamenné či erezové. Z hlediska
univerzálnosti můžeme doporučit právě žlaby s nerezovými rošty, které se hodí do jakéhokoliv prostoru. Nerezový materiál je působivý a přesto nenápadný, takže
nenaruší celistvý design vaší koupelny. Podlahové žlaby
s nerezovým roštem se navíc snadno čistí a nevyžadují
zvláštní péči. Totéž platí i v případě podlahových vpustí.
I když jsou nerezové vpusti o poznání dražší než ty plastové, z hlediska estetických hodnot jsou na vyšší úrovni.

Koupelnové obklady

osvěžením.
Ve starších koupelnách narazíte na obklad ze stovek
drobných kachliček. Ze zdí je patrné, kolik úsilí za takovým výsledkem stojí. Možná práve proto byl tento
trend relativně krátký a v současnosti se už příliš nevyužívá. Mnohem méně úsilí je třeba při obkládání velkoformátovými kachlemi. Jejich výhody se připomenou
při každém úklidu – ten je s nimi totiž snažší. Méně spár
znamená méně prostoru pro nečistoty a plísně. Tento
problém navíc řeší rektifikovaná dlažba, kde jednotlivé
části přiléhají těsně k sobě. Velkoformátové bezspárové
dlaždice a obklady dodají koupelně punc luxusu.
Klasické čtverce a obdélníky nyní doplnil atraktivní tvar
šestiúhelníku. Přiléhají k sobě stejně dobře jako klasické tvary a obložená plocha se díky nim stane dominantou. Navíc se nemusíte držet jen jedné barvy, protože
při kombinaci několika odstínů jedné barvy nebo vhodných vzorů se přiblížíte designovým prostorům. K ozvláštnění jednobarevné koupelny se vybavte dlaždicemi
nesourodých velikostí, barev a motivů. Ve větším množství by takové obklady nepůsobily zrovna příjemně, pokud si s nimi ale vyhrajete, na světě bude originální prvek. Na podlaze vytvoří nepřehlédnutelnou zónu.

Zatímco v předchozích letech se koupelny nořily do odstínů neutrálních barev, nové trendy přinášejí do koupelen barvy a zajímavé tvary. Po záplavě přírodních barev jsou tak ornamenty a starodávné vzory příjemným

Patchwork i do koupelny
Vedle základních obkladaček a dlaždic mají dlaždice
s názvem bombato dekorativní funkci. Na trhu najdete
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řadu zajímavých dlaždic, které se pro vytvoření patchworku hodí: od barevných dlaždic s grafickým dekorem
po zajímavou texturu. Staromilce potěší motivy z dávných dob, díky kterým se do koupelen dostane kousek
venkova. Patchwork vynikne ve větších koupelnách,
kde rozčlení prostor. Nejlépe kontrastují s jednobarevným okolím. Trend vzorovaných obkladů se začíná ve
světě designu objevovat už nějakou dobu. Na trhu seženete nepřeberné množství různých vzorů, které pracují s jednoduchými i složitými geometrickými obrazci.
Mnohdy vychází z tradice lidových řemesel a kombinují
květinové vzory či šachovnice. Přitažlivost vzorovaných
obkladů nahrává spíše méně výrazným barevným odstínům, o to víc se pracuje s kontrastem.
Wow efekt
Další zajímavou inovací trendy koupelen jsou stěny obložené dlouhými a velmi úzkými obklady. Podobně jako
v případě obkladů typu včelího plástu se zde pracuje
s tvarem. Projevuje se výrazná touha bořit zažité konvence a novým netradičním uspořádáním jednotlivých
dlaždic docílit kýženého „wow“ efektu. U netradičních
tvarů ještě chvíli zůstaneme. Obkladačky a dlaždice připomínající rybí šupiny se na trhu začaly prosazovat už
v roce 2016. Jejich popularita však stále roste a s tím
roste i nabídka na trhu. Dnes se nemusíte omezovat na
stavební materiály v několika málo odstínech, obkladačky typu rybí šupiny jsou dostupné třeba i v kamenném či glazovaném provedení.
Krása jednoduchých geometrických tvarů spočívá v neustálém pravidelném opakování. Harmonii obkladu či
dlažby však snadno naruší velký stavební prvek, který
pravidelnost zbytečně rozbíjí a odvádí pozornost. Pro-
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to se na trhu začaly objevovat speciální podlahové žlaby s vložením dlažby, které zajistí plynulou návaznost
a zabrání rušivém dojmu. Tento typ žlabů je především
v současných trendy koupelnách ideální alternativou ke
klasickým perforovaným roštům, které se pro žlaby používají nejčastěji.
Výběr obkladového materiálu společně se sanitární
technikou je stále důležitější. Vzájemně se totiž musí
doplňovat a nesmí si překážet. Skvělým příkladem jsou
ovládací tlačítka pro splachování toalety, která jsou zabudovaná přímo ve zdi a stávají se součástí obkladu.
Taková tlačítka pak mohou na design obložení přímo
navazovat, nebo mohou vytvářet zajímavé kontrasty.

Odolný nábytek
Koupelnový nábytek nabízí mnoho úložných prostor na
malé ploše. Vytváří podmínky pro rychlou ranní hygienu i delší večerní relaxaci. Ač suchomilný, vydrží bez
újmy přítomnost horké páry.
Při nákupu se vyplatí vybírat kvalitní nábytek s takovým
konstrukčním řešením a s povrchovou úpravou, které
zabrání, aby se voda dostala k základní materiálové
hmotě. V opačném případě riskujeme kroucení a bobtnání dvířek, odkládacích ploch nábytku, poškození spojů. O odolnou povrchovou úpravu se starají různé typy
laminování, lakování, fóliování. Během užívání se nábytek ošetřuje přípravky doporučenými výrobcem. Gumová podložka v zásuvce brání klouzání předmětů, pořadače a organizéry zpřehledňují její obsah. Od výrobce
musí být ošetřeny vnitřní i zadní části skříněk a zásuvek.
Kontrolujeme kvalitu uchycení spojů, plynulost pojezdů a snadnou manipulaci s dvířky. Vlhkému prostředí
v koupelně odolají kovové části z nerezu. Vybírat může-
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Komfortní větrání

Stropní systémy pro vytápění a chlazení

Zařízení pro čištění vzduchu

Vždy to nejlepší klima pro

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

me z lesklého i matného povrchového provedení. Lesk
podporuje barevnost a dojem třpytivé čistoty, působí
luxusně, někdy i studeně. Mat působí konzervativněji,
vřeleji, jeho povrch se obvykle lépe ošetřuje. Akrylátový povrch je velmi odolný, nevadí mu malé mechanické
poškození. Méně obvyklým materiálem v koupelně je
dřevo. Vyžaduje ošetření mořením, speciálními nátěry
a lazurami proti vlhkosti. Dražší africké nebo amazonské dřevo snášejí vlhkost a střídání teplot lépe.

Nerez a chrom
S kovem můžete v koupelně pracovat ve velké míře.
Neomezujte se jen na použití lesklých umyvadlových,
vanových a sprchových baterií. Pořiďte si i nerezové
žlaby, sifony a další vybavení, které zdůrazní estetic-

Nároky na skříňky
K dispozici máme skříňky závěsné, na nožkách nebo
na soklu. V prvních dvou případech se nám bude snáze
umývat podlaha, prostor pod skříňkami také lépe větrá.
Závěsné skříňky se hodí především do malých koupelen.
Kvůli kotvení zjišťujeme informace o nosnosti a materiálu zdi.
Koupelnová skříňka pod umyvadlem nemusí skrývat
pouze sifon. Police a zásuvky v ní jsou vítaným místem
pro frekventované náčiní, čisticí a prací prostředky.
Na policích i v zásuvkách by neměly chybět organizéry. Častým doplňkem zásuvek je vnitřní LED osvětlení
(v podobě bodovek nebo diodového pásku), které se
rozsvěcuje díky pohybovému čidlu. Koš na prádlo se má
snadno udržovat v čistotě, k jeho obsahu se nesmí dostat vlhkost. Vhodné jsou koše z drátěného programu
i z kvalitních MDF lakovaných materiálů. Koš na prádlo
může být výhodně zabudovaný ve vysoké nebo nízké
doplňkové koupelnové skříni.
Zrcadlové skříňky nabízejí úložné prostory pro kosmetické a hygienické drobnosti, mohou být i jednoduché
pouze se zrcadlem a odkládací plochou. Většinou také
přebírají funkci doplňkového osvětlení, LED bodovky
nebo diodové pásky mohou být v horní části galerky,
po jejích bocích i na spodní straně.

Žebříky a toaleta
Zajímavým funkčním designovým doplňkem koupelny
jsou otopné žebříky vyrobené z nerezové oceli. Otopné žebříky díky svému lesklému vzhledu opticky rozšíří
místnost, navíc koupelnu rychle vytopí a pomohou při
dosušování ručníků. Otopný žebřík vypadá mnohem
lépe než klasický radiátor, k vytopení malých koupelen
je jeho výkon obvykle dostatečný. Hodí se také jako doplněk k podlahovému vytápění či jinému zdroji tepla.
Většina moderních koupelen už je vybavena toaletou.
Obvykle vedou závěsné toalety před těmi volně stojícími. Splachovací nádržka je tak zabudovaná ve zdi a
není vidět. Na zdi jsou umístěna tlačítka pro splachování, která jsou dostupná v různých dekorech. Novinkou pro letošní podzim je wc štětka, která visí na okraji
wc s čistící hlavicí připravenou k úklidu. (již tedy žádné pokapané dlaždičky při jejím vyndavání a zandavání.V hlavici je wc blok, který kontinuálně desinfikuje a
provoní toaletu. Místo štětin má štěrbiny, ve kterých se
nedrží nečistota.
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kou hodnotu koupelnového prostoru. Kovové doplňky
vypadají honosně, skvěle se kombinují s dalšími materiály (sklem, kamenem) a díky svým vlastnostem jsou
pro použití v koupelnách jako stvořené. Nerezová ocel
i chromovaná sanitární technika odolává vysoké vlhkosti i mechanickému opotřebení, snadno se udržuje
a vydrží vám řadu let. Nahraďte plastové díly kovovými
– podtrhnete vzhled koupelny a prodloužíte životnost
jednotlivých komponentů. Zatímco chromované nebo
nerezové baterie najdeme snad v každé koupelně,
v případě sifonů, výpustí, ventilů a dalších konstrukčních dílů tomu tak už zpravidla nebývá. Pokud chcete,
aby vaše koupelna vypadala luxusně, nepodceňte výběr
drobných koupelnových doplňků. Zaměřte se na detaily a zkuste nerezové a chromové výrobky do místnosti
vhodně zakomponovat. Poutavé jsou kovové mýdelníky, dávkovače mýdla, nádobky na kartáčky, ale třeba
i kování dvířek ke sprchovému koutu či podsvícení skryté v kovové liště.
Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com

Jednička
na trhu
bezvodých
pisoárů

Ekologické
sanitární vybavení
E C O S T E P. C Z | E C O S T E P. S K | E C O S T E P. H U
E S H O P. E C O S T E P. C Z
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inzerce

Funkčnost i půvab

osvětlení
Osvětlení bytu, domu a zahrady je jedním z důležitých
prvků, protože plní praktickou i dekorativní funkci.
Dynamický vývoj nových technologií jde ruku v ruce s moderním designem.
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Pro osvětlení interiéru platí, že čím více tím lépe. To ale
platí hlavně o zdrojích světla, tedy lustrech, lampách či
lampičkách, nikoli o síle žárovek či zářivek. Velmi silné
světlo totiž může působit negativně a oslňovat. V designu svítidel 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.
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. Materiál, který mezi českými a zahraničními výrobci svítidel jednoznačně převládá, je SKLO. Není se čemu divit. Je nesmírně tvárný
– dá se opracovat foukáním, tažením, lisováním, litím,
broušením, ohýbáním… a lze z něho vytvořit svítidlo
jakéhokoli tvaru. Jeho čirost navíc zajišťuje dokonalý
přísun světla.

Světelné stínohry
Dekorativní svítidla jako dominanta se hodí do velkého
prostoru a skvěle vyniknou v minimalistických interiérech. 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.

Moderní úsporné zdroje
Samozřejmým diktátem doby je energetická úspornost
osvětlení. Velký pokrok zaznamenaly LED diody - před
několika málo lety to byl ještě poměrně drahý zdroj,
dnes jsou již běžným komponentem. Pozornost se zaměřuje především na kvalitu světla a jeho působení na
lidský organismus. Podle vědeckých výzkumů je pro lidské oko nejpřirozenější „teplé“ světlo, které produkují
přírodní zdroje - slunce či oheň, respektive plamen svíčky. Teplému světlu se nejvíce blíží dnes z energetických
důvodů „zapovězená“ klasická žárovka. V kancelářích
typu open space se většinou používají zářivky, vydávající chladné světlo, které náš zrak namáhá a naši psychiku
unavuje.
Přední výrobci světelných zdrojů se snaží přizpůsobit charakteristiku světla přírodě. Trh nabízí moderní
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úsporné zdroje, jejichž světlo se kvalitativně blíží světlu svíčky, ale i žárovky a slunečnímu světlu. Výjimkou
nejsou ani svítidla, u nichž lze parametry měnit, stejně
jako se mění u slunečního světla v průběhu dne. Mezi
nejnovější technologie patří tzv. OLED zdroje (organic
LED). Vývoj spěje nejen k energetické úspornosti, ale
také ke zlepšování kvality prostředí, k přirozeně rozptýlenému světlu, lepšímu podání barev, lepšímu směrování světelného toku i zdokonalování dalších parametrů.

Jak nasvítit obývák
Malý obývák se bude zdát větší, směrujeme-li světlo
přímo na strop nebo na jednotlivé dekorace a doplňky.
Díky vestavěným svítidlům se silným světlem se místnost
bude zdát vyšší. K tomu účelu jsou optimální bodová
nebo nástěnná svítidla. Vhodným řešením pro úzké
obýváky je umístění zdroje světla ve skrytých zákoutích
či nasvícení obrazů a polic. Důležité jsou také barvy dominující interiéru. Místnost se zdá větší, vsadíme-li na
světlé barvy a hladké a lesklé struktury odrážející světlo. Obývák zařízený ve veselých barvách, nepotřebuje
příliš intenzívní osvětlení, takže světelné zdroje mohou
plnit hlavně dekorativní funkci. Opakem jsou tmavé
barvy stěn a dřevěné či kamenné dekorace, jež pohlcují
světlo, což vyžaduje vysoce intenzívní osvětlení. Teplé
světlo obývací pokoj rozjasní. Studené světlo se hodí do
pokojů se strohým, geometrickým nábytkem, zajímavého efektu docílíme zabudováním LED světel do prosklené obývací stěny.

Zdobí, i když moc nesvítí
Hlavní svítidlo obývacího pokoje neplní jen funkci praktickou, ale i dekorativní, dotvářející atmosféru pokoje. Trh je v tomto ohledu bohatý a má co nabídnout.
Kupříkladu velké závěsné lustry nové řady vyrobené
z kombinace plastu a textilu. Průměr lustrů se pohybuje
okolo 50cm, takže aby jejich krása opravdu vynikla, potřebují dostatečně velký prostor. Zajímavé lustry si hrají
se světlem a stínem, večer kreslí působivé ornamenty
na stěny, závěsy i nábytek, přes den propouštějí denní
světlo i sluneční paprsky a kreslí na stěny jemné krajky.
I když jsou tyto závěsné lustry rozměrné, nepůsobí mohutně a díky stínidlům jsou vzdušné, zajímavé a hravé.

Ostatní svítidla jen jako doplněk
Jaká zvolit doplňková svítidla, pokud ze stropu visí výrazný lustr? Přizpůsobte výběr jeho stínidlu. Bílá barva
stínidla a jemné pavučiny vzorů nebo jednoduché geometrické tvary opakující se ve výplni stínidel se dobře kombinují s jednoduchými stínítky lampiček, LED
bodovým osvětlením či moderními stojacími lampami.
Zachovat byste měli jedno pravidlo: pokud je výrazný
a dominantní tvar a stínidlo lustru, ostatní svítidla by jej
měla doplňovat a podtrhovat jeho krásu, ne mu konkurovat. Stojací lampy, lampičky na čtení či bodová osvětlení ke knihovně nebo vašemu oblíbenému obrazu by
měly účelně posvítit a nepřehlušit hru světel a stínů,

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

www.lukagarden.cz

které tyto lustry nabízejí. 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.

Světlo k televizi
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.

Stmívání je efektní I úsporné
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.

Rozsviťte dotykem
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Vývoj elektrických vypínačů se datuje na přelom 19.
a 20. století, kdy se začaly v hojné míře uplatňovat
v domácnostech. Od té doby se moderní bydlení posunulo mílovými kroky a je třeba si přiznat, že existuje
mnoho různých vylepšení, které nám mohou vylepšit
život. Jednou z možností, jak si zpříjemnit každodenní
ovládání osvětlení je použití dotykových vypínačů. Dotykové ovládání je návyková záležitost, rozsvícení nebo
zhasnutí světla zvládnete pouhým dotykem. Přináší
zákazníkům jednoduché a intuitivní rozhraní pro komfortní ovládání nejrůznějších domácích aplikací, které si
mohou přizpůsobit podle svých přání. Jednou z výhod
dotykového ovládání oproti mechanickým tlačítkům je
téměř nulová hlučnost.

Trendové 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.
Z materiálů se uplatňuje plast, do minimalistických interiérů se hodí kovové vypínače a na teplu interiérům
dodají dřevěné rámečky. Nechcete-li vypínač vůbec
přiznat, můžete volit mezi transparentními, takřka neviditelnými vypínači. Výjimkou nejsou ani netradiční
materiály. Punc luxusu například získáte s vypínačem
v koženém rámečku. I zdánlivé drobnosti jako například vypínače a zásuvky by měly ladit se stylem, v jakém
je vybavený celý interiér. Do starého zděného stavení,
tím méně do roubené chalupy, se moderní plastové vypínače příliš nehodí.

Dřevo i porcelán
Již nějaký čas jsou na trhu vypínače a zásuvky ze dřeva, tvarem však většinou kopírují moderní tlačítkové.
V poslední době se ale nabídka rozšířila o celou řadu
typů, které se inspirovaly vzhledem vypínačů z poloviny
minulého století. Jako materiál se u těchto stylových vypínačů používá porcelán, sklo, dřevo a kov, došlo k návratu ke kulatým tvarům a otočným nebo páčkovým
vypínačům. Porcelánové jsou převážně v tradiční bílé
nebo černé barvě, mohou ale být i s dekorem nebo mramorované, sklo je čiré nebo matové, dřevo může mít
vedle přírodních odstínů i jiné probarvení, kov se nabízí
ve zlatém a stříbrném odstínu, s lesklým, broušeným či
patinovaným povrchem. Kombinuje se i více materiálů.
Vypínač lze použít samotný nebo zasazený do různých
rámečků, do nich je možné sdružovat i více vypínačů,
vypínač a zásuvku apod. K mání jsou vždy celé série:
klasické vypínače, stmívače, zásuvky elektrické, televizní, telefonní, počítačové. Tyto výrobky tak spojují tradiční vzhled se současnými moderními technologiemi.

Pro zdraví dětských očí
Ač se to nezdá, dětský pokoj bývá oříšek nejen z hlediska osvětlení, ale vůbec celého zařizování. Slouží totiž
jak ke hrám, tak k pracovním činnostem, takže jsou nároky na osvětlení vyšší. K celkovému osvětlení je ideální
závěsné nebo stropní svítidlo. Také sem se hodí teplé
světlo, ať už z kompaktní zářivky nebo LED žárovky.
Optimální jsou stropní přisazená nebo vestavná svítidla, která nejméně nepřekážejí pohybu dětí. Dále nesmí chybět polohovatelné svítidlo umístěné na pracovním stole na opačné straně, než kterou rukou dítě píše.
Kompaktní zářivka by z lampičky neměla vyčnívat, aby
dítě neoslňovala. Dětský zrak má sice menší nároky na
hladinu osvětlení, než zrak dospělého, přesto bychom
měli dostatečnému osvětlení věnovat patřičnou pozornost. Dítě bude potřebovat také polohovatelnou lampičku nad postelí, umístěnou za hlavou nebo z boku.
Ideální volbou je opět kompaktní zářivka.

Decentní světlo v ložnici
Do ložnice patří svítidla s malým jasem. Nevhodné jsou
stropní bodové reflektory, které při poloze na zádech
svítí do očí. V prostoru určeném především na spaní se
soustředíme na dva základní režimy. Centrální osvětlení
by mělo zajistit celkové osvětlení ložnice. Svítidla regulovatelná stmívačem pak vytvoří požadovanou atmosféru. Dostatečnou hladinu osvětlení pro čtení zajistí
nástěnná nebo stolní svítidla umístěná v čele postele či
na nočních stolcích. Pro větší pohodlí je ideální ovládání
osvětlovací soustavy jak od vstupu do ložnice, tak přímo
z lůžka. Je-li součástí ložnice i šatna či šatní skříň, myslete také na světlo, které vám umožní pohodlný výběr
oblečení, aniž by zkreslovalo barvy a texturu materiálů.
Svítidla pro čtení by měla být polohovatelná s neprůhlednými stínidly, aby nedocházelo k oslnění druhých.
Použít můžete opět kompaktní zářivku (7 až 11 wattů).
K osvětlení toaletního stolku lze zvolit jak halogenovou
žárovku, tak kompaktní zářivku.

Bezpečné nasvícení kuchyně
V kuchyni pracujeme s ostrými nástroji, elektrickými
spotřebiči a horkým nádobím, takže se bez pořádného
a dostatečně intenzivního zdroje světla neobejdeme.
Čím je prostor větší, tím větší příkon zdrojů budeme
potřebovat. V malé místnosti bude stačit jedno centrální svítidlo, ale ve velké kuchyni potřebujeme k rovnoměrnému osvětlení více svítidel. Ideální je kombinovat centrální stropní svítidlo se svítidly umístěnými pod
horní řadou skříněk kuchyňské linky. Pokud je součástí
kuchyně pracovní ostrůvek, může funkci centrálního
osvětlení plnit svítidlo umístěné nad ním. Pokud máte
v kuchyni barový pult, přijde vhod závěsné svítidlo, které poskytne dostatečné osvětlení podávaných pokrmů
a nápojů. Moderní kuchyňské linky jsou vybaveny kom-

Bydlení | 47

paktními tělesy, obsahujícími jak zářivky, tak i bodová
halogenová světla, přičemž režim lze přepínat dle potřeby. Příjemná jsou rovněž svítidla z opálového skla,
která jsou k dostání v bílé, šedé, nebo třeba červené
barvě. Některá světla nabízejí libovolnou kombinaci
barevných čoček, což je ideální pro relaxaci, nicméně
k práci volíme vždy světlo čiré.

Abychom viděli, co jíme
Jídelna by měla mít osvětlení, umístěné přímo nad jídelní stůl, a to co nejníže, ale tak, aby si sedící lidé viděli do tváře. Jeho vnitřní strana by měla být bílá, jinak
by se barva přenášela na jídlo. Můžete použít svítidlo
přisazené nebo závěsné. Celkové osvětlení prostoru
a vytvoření vhodné atmosféry pak mohou zajistit svítidla nástěnná. Pokud je jídelna propojena s kuchyňským
koutem, dbejte na sladění osvětlení v obou prostorech.
Volte světelné zdroje s vysokým indexem barevného
podání. Ale pozor, u lesklého povrchu desky jídelního
stolu může dojít k oslnění odraženým světlem. Jako
hlavní zdroj ve stropním svítidle dobře poslouží lineární
(trubicové) zářivky, kompaktní zářivky nebo LED žárovky. Ideálně v bílém nebo teple bílém odstínu.

Nasvícení chodby a schodiště
Chodba by neměla být osvětlena výrazně méně než
místnosti, které spojuje. Při přecházení se totiž oči musí
změněným světelným podmínkám neustále přizpůsobovat, což je pro ně únavné. Na chodbu nebo do předsíně, kde se svítí často, je vhodná kompaktní nebo lineární zářivka s dlouhou životností a rychlým náběhem
na plný světelný výkon (do 60 vteřin). Případně můžete
použít i LED žárovku, která má dlouhou životnost a časté spínání jí nevadí. Naopak na místa, kam chodíte jen
výjimečně, se více hodí halogenová žárovka. Nezapomínejte ani na schodiště, protože právě ono bývá obvykle
to první, co člověk při vstupu do domu uvidí. Osvětlení může být jemné, hravé či dramatické, ale vždy by
mělo nabízet bezpečnou orientaci. Schodiště můžeme
osvětlit buď celkovým nasvícením od stropu nebo akcentními či také orientačními svítidly umístěnými blízko
stupů. Nejlepší volbou je však kombinace obou variant.

Nepříjemný odraz v zrcadle
Na toaletu je vhodné umístit světelný zdroj, který má
rychlý náběh a odolá častému spínání. Vzhledem ke
krátkému časovému využití postačí halogenová žárovka. Svítidlo by mělo být umístěné nad vchodovými
dveřmi nebo na stropě. V koupelně je důležitá ochrana před úrazem elektrickým proudem. Svítidla by tedy
měla být odolná proti vodním párám a stříkající vodě.
Rozmístění svítidel a jejich krytí musí kvůli bezpečnosti
odpovídat zónám daných normou. Protože zejména ve
starších nebo panelákových bytech se v koupelně musíte obejít bez okna, je osvětlení koupelny dvojnásob
důležité. Kromě centrálního stropního svítidla je vhodné vybavit prostor i doplňkovými svítidly nástěnnými.
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Největší chyby se dělají při osvětlení zrcadel. Vhodná
jsou svítidla s opálovým krytem, která zabraňují oslnění. Vyvarujte se použití bodových svítidel, jejich ostré
světlo se pak odráží v zrcadle.

Wellcome světlo
Po vchodovém osvětlení obvykle požadujeme, aby spolehlivě plnilo svojí funkci, a také dobře vypadalo. Na
trhu je množství vhodných a pěkných svítidel, stačí se
při výběru zamyslet, jaký prostor potřebujeme osvětlit.
Dávejte přednost takovým svítidlům, která jsou vybavená optikou či stínítkem a směřují světlo jen tam, kde je
potřeba. Naopak se vyhýbejte těm, která svítí bez omezení do všech směrů. Příchozí či kolemjdoucí by neměli
být oslňováni, naopak by měl být dobře osvětlený vstup
do objektu a prostor v jeho blízkosti.

Jaké světlo do zahrady?
Osvětlení zahrady by mělo být decentní a mělo by dotvářet atmosféru místa, nikoliv oslňovat. Vhodná jsou
svítidla směřující světlo především na zahradní cestičky
či jednotlivé architektonické prvky, nevhodná jsou svítidla zářící do širého okolí. Dejte přednost teplejšímu
odstínu světla, který tolik neláká hmyz. Prosvětlování
korun stromů je sice efektní, ale velmi bezohledné ke
stromům i k živočichům, kteří žijí v jejich korunách. Ovládání venkovního osvětlení by mělo navazovat na ovládání světel v domě. Kvůli komfortu i bezpečnosti byste měli mít možnost ovládat venkovní svítidla zevnitř.
Podle funkce by mělo být osvětlení exteriéru rozděleno
na tři základní části: orientační, dekorativní a užitkové.

Pro orientaci, užitek i krásu
Orientační osvětlení umožní základní bezpečný pohyb
po zahradě: vymezuje komunikace (vstupy, vjezdy, parkovací stání, cesty) a zahradní stavby (altán, pergola,
zahradní domek, kůlna, sauna). Může být doplněno
intimním dekorativním svícením pro určité druhy zeleně. Tento druh osvětlení může být řízen časovým nebo
soumrakovým spínačem a je zpravidla v činnosti ve večerních a ranních hodinách. Užitkové osvětlení slouží
k tomu, abyste viděli při různých činnostech prováděných mimo dům, případně k zajištění bezpečnosti zahrady. Důležité je například důkladně osvětlit venkovní
terasu, kde jíte i připravujete pokrmy, ale přitom vás její
osvětlení nesmí oslňovat při odpočinku. Dobré světlo
potřebujete i pro přípravu palivového dříví, hodí se pro
zimní (noční) úklid sněhu či zalévání květin na terase.
Při použití užitkového osvětlení by tedy měly být v činnosti i orientační okruhy osvětlení. Dekorativní osvětlení slouží ke zvýraznění zajímavých kompozic rostlin
i solitérů, soch a dalších uměleckých prvků, kamenných
zdí, drobných zahradních staveb. Velkým přínosem je
profesionální nasvícení vodních prvků.
Text: Eva Houserová,
foto. Shutterstock.com
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Uklizeno
bez námahy
inzerce

Pokud chcete mít dokonale uklizeno opravdu zcela bez námahy, svěřte svůj domov úklidové firmě a jděte do kina. Jestli vás ale uklízení baví, zkuste si vzít k ruce pomocníky,
s nimiž to zvládnete raz dva.
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Naštěstí je pryč doba, kdy byste si museli při vytírání
namáhat záda či kolena a po mytí oken necítit svaly na rukách. A vysavač jako jeden z nejdůležitejších
uklidových pomocníků dosáhl obrovského pokroku.
Na trhu jsou výkonné úklidové stroje, které byly donedávna výsadou specializovaných firem. Multifunkční
vysavač reprezentuje vysávání mokré i suché s dalšími
funkcemi, jako je například šamponování nebo třeba
vysávání se sáčkem či bez. Dražší modely umožňující
i hloubkové čištění koberců pak mají navíc vodní filtr,
která je považován za jeden z nejkvalitnějších. Kromě
možnosti mokrého vysávání mají navíc víceúčelové vysavače větší objem nádoby na nečistoty a nabízejí široké spektrum nástavců pro různé podlahové krytiny.
Dalšími funkcemi jsou schopnost vytíraní podlah, mytí
oken či parní čištění. Funkce foukání vám umožní nejen
rychlé nafouknutí matrací, ale pomůže i při uvolnění
ucpaného odpadu. Nicméně oproti klasickým podlahovým vysavačům mají ty multifunkční větší rozměry, jsou
těžší a také má nižší sací výkon.

Vysavače parní a s vodním filtrem
U těchto vysavačů můžeme mluvit o domácím použití
nebo jako o profesionální výbavě. Vysavače, které se
vyznačují vodním filtrem a parním čištěním, vysávají
suché i mokré nečistoty nebo kapaliny a filtrují jí přes
vodu. Umožňují také čištění párou nebo vodou. Odsávají buď samostatně či kombinovaně. Parní vysavače se
hodí na čištění velkých ploch, např. oken, koberců, matrací, dveří vestavěných skříní, různých čalounění nebo
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zasklených lodžií. Spousta lidí může zaměňovat parní
vysavač za parní čistič. Ten se používá pro čistění špatně
přístupných míst a není vhodný na velké plochy.

Ruční a tyčové vysavače
Ruční vysavače se díky svému objemu hodí spíše na
drobné úklidy, např. vysávání drobků, chlupů na čalouněních a jiné. Tyto vysavače se většinou prodávají bezsáčkové. Tyčové vysavače mohou být akumulátorové,
tedy bez šňůry s baterií nebo s dobíjecí stanicí. Stojací tyčový vysavač je takový, který nemusí mít dobíjecí
stanici. Prodávají se i kombinované a to ruční, který je
zabudovaný do tyčového a v případě potřeb jej můžete
vyndat. Vyznačují se úsporou místa a jednodušším ovládáním. Vhodné na plovoucí podlahy a dlažby. Jestli se
tedy nechcete tahat s ničím těžkým a dáváte přednost
lehkým kompaktním přístrojům, pak zvažte právě ruční
a tyčové vysavače. Ty už dnes dávno nefungují jen jako
nepříliš účinný doplňkový nástroj, naopak – ty nejlepší
jsou vysoce výkonné a mohou se stát skvělým pomocníkem. Tyčové bezšňůrové vysavače mohou bez problémů nahradit klasické podlahové. Potřebná výkonná
cyklonová technologie se stará o maximální účinnost
vysávání a dlouhodobě vysoký sací výkon. V takovém
případě mohou tyto vysavače poskytnout kvalitní výsledky úklidu, což podporují i výkonné lithiové baterie,
které umožní vysávání v rozmezí 55 až 75 minut dle
napětí baterie podle modelu. Taková výdrž zajistí, že
během vysávání i velkého bytu nemusíte přerušovat
úklid kvůli dobíjení.

Změňte způsob úklidu
jednou provždy

i7+

Roomba

®

Robotický vysavač

Pojme až

30

sběrných košů

Inteligentní mapování Imprint™

Technologie Imprint™ Link

Čisticí stanice Clean Base™

Navigace iAdapt® 3.0 s inteligentním mapováním
Imprint™ pro dokonalou orientaci v prostoru.

Díky vzájemné komunikaci mezi roboty, Roomba
nejprve vysaje a po dokončení úklidu vyšle pokyn
Braavě, která následně sama vytře.

Čisticí stanice Clean Base™ vám umožní
zapomenout na vysávání na celé týdny.

www.irobot.cz

Robotické vysavače
Velkým hitem posledních let jsou automatické vysavače, které odstraňují nečistoty na základě zvoleného
programu, pomocí podtlaku. Zatímco člověk při vysávání kontroluje čistotu podlahy jen od oka, robotické
vysavače na to jdou mnohem vědečtěji a jsou opatřeny
speciálními optickými snímači prachu, které vidí více.
Výhodou je také úspora času a pravidelnost úklidu, jelikož je můžete nastavit tak, aby robot uklízel ve vaší nepřítomnosti. Funkcí odloženého úklidu disponují dražší
modely. Některé lze nastavit manuálně, přímo na robotovi. Pro milovníky moderních technologií existují modely, které se ovládají pomocí mobilní aplikace. Nevýhodou je menší velikost odpadního prostoru. Robotický
vysavač je vhodný zejména do velkých místností nebo
do bytů bez prahů, s tvrdými podlahami nebo koberci
s nízkým chlupem. Zakoupit můžete vysavače s rotačními kartáči, ale i bez. Robotický vysavač bez kartáče
disponuje menším sacím výkonem než ty s kartáči. Vybírat budete také podle počtu programů a nastavení.
Podle zkušeností si uživatelé většinou volí programy na
úklid celých místností, i když vysavač nabízí více možností. Před koupí je vhodné vidět vysavač v akci, kvůli
efektivitě vysávání, využití kartáčů a jejich spolehlivost
v odstraňování nečistot a prachových částic.

Centrální vysavače
Centrální vysavače jsou rozšířené zejména v severských
zemích. Praktické jsou ale také ve vícepatrových bytech,
protože se vyhnete tahání vysavače po jednotlivých
místnostech. Princip je jednoduchý. Někde v suterénu je
umístěna sací jednotka s odlučovačem prachu a všude
po domě je rozvedeno sací potrubí, které je v jednotlivých místnostech zakončeno speciální zásuvkou. Do ní
stačí zasunout hadici a můžete vysávat. Nevýhodou je
jejich vyšší cena. Zásobník na prach je opravdu velký,
stačí ho vyprázdnit párkrát za rok.

Vysavač s dezinfekční lampou
Pokud hodláte domácnost zbavit alergenů všeho druhu
s opravdu dokonalou pečlivostí, skvělým pomocníkem je
antibakteriální vysavač vybavený speciální UVC dezinfekční lampou, která svým zářením zajistí odstranění roztočů,
bakterií, virů i plísní. Stejný typ lampy používají I nemocnice, UVC (ultrafialové) světlo, které vzniká v lampě uvnitř
vysavače, uvolňuje neviditelné ultrafialové paprsky určité
vlnové délky a poškozuje tak DNA prachových roztočů,
bakterií, virů a jiných patogenů. Ničí tím jejich schopnost
množit se a způsobit onemocnění. UVC světlo 100% zabije veškeré druhy bakterií, virů, plísní, ale také hub, a to
během přibližně dvou vteřin. Kromě UVC dezinfekční
lampy podporuje tuto schopnost výkonné sání, vysoce
kvalitní HEPA filtry (a označením H12 a vyšším). K dokonalému odstranění nečistot pak mohou pomoci speciální
kartáče atd. Vysávat je s takovým vysavačem možné nejen
koberce, ale také čalouněný nábytek, lůžko a další doplňky, v nichž se drží prach (např. tapety).
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Trubice a hubice
Při vybírání vysavače se rozhodujte podle jeho parametrů. Bohaté příslušenství v ceně potěší, ale zajisté není
to nejdůležitější. Standardní výbavou každého vysavače je sací trubice a podlahová hubice. Podlahová hubice
by měla mít pohyblivý podvozek, který vám zpříjemní
vysávání. Velmi praktická je také hubice s ochranným
nárazníkem z gumy. Na první pohled nepatrné vylepšení spolehlivě ochrání váš nábytek před šmouhami, které vznikají při nárazech hubice do jeho spodních částí.
Sací trubice se vyrábí z plastu či různých kovů. Ocelové
trubice jsou sice kvalitnější, ale jejich nevýhodou je fixní
délka. Za ideální můžeme považovat teleskopické trubice, které si každý přizpůsobí na požadovanou délku.

Sofistikované mopy
Na staré hadry zapomeneme a pořídíme si mop s praktickým pedálem, se kterým bez zbytečného ohýbání
a namáčení rukou ve špinavé vodě setřeme jakýkoli
povrch. Nabídka v obchodech je široká, určitě najdete
ideálního pomocníka na vaši konkrétní podlahovinu.
Nebo si můžete pořídit multifunkční mop, který má několik variabilních nástavců. Během chvilky tak z klasic-

inzerce

kého podlahového mopu vytvoříte mop ruční. Nástavce
obsahují třeba stěrku na okna, kartáč na oblast kuchyňské linky nebo koupelny. Prachovkou setřete prach,
tryskou vygruntujete náchylné spáry obkladů. Uklízet
s ním lze i textilní povrchy, například čalounění. Ať už
používáte klasický nebo parní mop, zaslouží si rovněž
důkladnou péči. Po vytření sundejte látkovou násadu
a vyperte. Hlavici, která je u ručních mopu napevno, vyperte v horké vodě ručně a nechte důkladně uschnout.
Vyměnitelné bavlněné a mikrovláknové hadry lze prát
v pračce. Houbové hlavice se perou rovněž ručně s použitím mycího přípravku. Nikdy neschovávejte mop,
pokud je mokrý. Mohl by začít zapáchat a stát se živnou půdou pro bakterie. Při mytí oken nám pomůžou
praktické přístroje, ať už vysavač oken, nebo aku stěrka, s nimiž odpadne nekonečné leštění, a zůstanou jen
dokonale čistá okna.

Chytré hadříky
Sady hadříků z mikrovlákna kombinují různé struktury
povrchu hadříků. Když budete postupovat dle doporučení na obalu, obvykle již nic jiného na úklid nebudete
potřebovat. Jen při velmi silném znečištění je nutné je
zkombinovat ještě s ekologickým čističem. Jen pozor
na častou chybu. Mikrohadříky se používají jen suché
nebo mírně navlhčené, nikdy úplně mokré. Na trhu jsou
I hadříky z recyklu nebo z přírodních materiálů. V regálech s úklidovými pomocníky můžete najít také vlhké
utěrky nebo ubrousky buď speciální – na sklo, plasty
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nebo dřevo, nebo univerzální.

Ekologická nanopěna
Horkou novinkou je čistící a současně impregnační pěna
s výhodami moderní nanotechnologie. Nano pěna čistí,
leští, impregnuje a konzervuje nejrůznější hladké povrchy. Na ploše ošetřené touto pěnou se po následujících
několika desítkách minut klidu samostatně vytvoří neviditelná ochranná nanovrstva, která na několik měsíců
zvyšuje její odolnost před znečištěním. Pro další čistění
povrchu, který byl již ošetřen nano pěnou, není třeba
žádná chemie, jen obyčejná voda. Pracnost úklidu se
zmenší až na čtvrtinu doposud běžně potřebného času.
Skutečný úklid nano pěnou se totiž může konat jen
dvakrát do roka. A máte vystaráno.

Sasankové čistící bačkory
Kdo by neznal takzvané sasankové návleky na vytírací
mopy. Víte, že sasankové můžete mít I bačkory nebo
návleky na boty? Rodina i vaše návštěvy vám mohou
zadarmo leštit podlahy. Sasanky na podrážce také zachytí nečistoty ze všech hladkých povrchů. Vhodné jsou
i do koupelny, protože nekloužou. Jedná se o nejhygieničtější bačkory, protože je po každém použití můžete
vyprat v pračce na 40°C.

Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com
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VILEDA
SET TŘÁSŇOVÉHO MOPU A KBELÍKU
Í
SE ŠLAPACÍM PEDÁLEM
• Díky pedálu a odstředivé síle není potřeba námahy při ždímání.
• Trojúhelníkový tvar vám zajistí snadný úklid v rozích!

SET PLOCHÉHO MOPU A KBELÍKU
SE ŠLAPACÍM PEDÁLEM
• Vhodný pro všechny typy tvrdých podlah.
• Snadné vyždímání díky rotačnímu systému poháněného
pouhým sešlápnutím pedálu.

Teplo

domova
Jedna z nejžhavějších otázek týkajících se stavby rodinného domu je otázka volby
topení. K tomu přispívá také čím dál větší nabídka technologií pro vytápění
rodinných domů.

58 | Bydlení

inzerce

Bydlení | 59

V dnešní době plné inovací existuje mnoho způsobů, jak vytápět na še domovy. Možná jste už zaslechli
o možnosti vytápění domu tepelným čerpadlem. Jeho
instalaci je však třeba důkladně zvážit, a to nejen kvůli
vysoké pořizovací ceně. Tepelné čerpadlo se totiž zdaleka nehodí do každého domu. Jak vytápění domu tepelným čerpadlem vlastně funguje? Na podobném pricipu,
jako chladnička: její zadní část je teplá, protože odebírá teplo potravinám, které jsou v ní uloženy. Tepelné
čerpadlo odebírá teplo ze země, vody či vzduchu, díky
čemuž má schopnost zahřívat interiér domu.

Tepelné čerpadlo země / voda
Tepelná čerpadla země-voda využívají teplo ze zemního vrtu, který může být hluboký 100 až 150 metrů, plošného kolektoru nebo podzemní vody. Teplo se ze země
získává pomocí obíhající nemrznoucí kapaliny o nízké
teplotě varu, která v plynném stavu shromažďuje teplo v potrubí uloženém do vrtu nebo do kolektoru pod
povrchem země. Výkonný kompresor pak zajišťuje dosažení požadované teploty.

Tepelné čerpadlo vzduch / voda
Čerpadlo získává teplo pro ohřev vody z venkovního
vzduchu, a tak je jeho výkon závislý na venkovní teplotě. Současná čerpadla účinně pracují přibližně do -15
°C, při nižších teplotách, které ale v Česku panují jen
velmi zřídka, musí systému pomoci malý elektrokotel.
Výhodou tohoto čerpadla jsou nižší pořizovací náklady
i menší náročnost na prostor, ve srovnání s čerpadlem
země / vzduch je ale jeho provoz dražší.

Tepelné čerpadlo vzduch / vzduch
Tento systém funguje na podobném principu jako čerpadlo vzduch / voda, ale jeho vnitřní jednotka nemá
tepelný výměník vzduch / voda, ale trochu větší výměník, který přeměňuje chladivo ve vzduch. Ten se dále
po domě rozvádí pomocí vzduchotechniky. Během horkých měsíců lze toto čerpadlo využívat jako klimatizaci,
zatímco v chladnějších dnech se hodí na přitápění. Nevýhodou je, že jím nelze ohřívat užitkovou vodu.

Tepelné čerpadlo voda / voda
Čerpadlo voda / voda získává, jak napovídá jeho označení, teplo z vody. Vodu „prožene“ výměníkem a poté
ji vrátí zpět. Potřebovat tedy budete dvě studny – jednu
čerpací a druhou vsakovací, což je samo o sobě poměrně náročné, případně jiný zdroj vody, třeba rybník nebo
teplejší vodní tok. Tento systém je u nás nejméně rozšířený kvůli složitější údržbě i vysokým požadavkům na
neustálý přísun vody.

Kam se tepelné čerpadlo hodí?
Ideálně se hodí do nové výstavby, kde je využito podlahové topení a radiátory. Dají se použít i ve staré zástavbě s teplovodním systémem, kde jsme měli velké litinové radiátory, takže tady najdeme velké množství vody.
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Také lze tepelná čerpadla umístit do bytových domů
s dálkovým vytápěním. V případě pasivních domů, kde
je nízká tepelná ztráta objektu, TČ obstarávají vytápění
a hlavně přípravu teplé užitkové vody. Naopak čerpadla nejsou vhodná do domů, které vytápí radiátory s vysokou výstupní teplotou (přes 70 °C), např. když topíme
v kotli na tuhá paliva. Lidé chtějí čerpadla i na vytápění
chat, ale to se moc nevyplatí z pohledu ekonomické návratnosti.
V každém případě je nutné, pokud nechcete vyhazovat
peníze oknem, aby byl daný objekt dobře zaizolován,
a tak nedocházelo k tepelným ztrátám. Protože tepelné čerpadlo často vyžaduje výraznou počáteční investici
(v závislosti na typu čerpadla je to v rozmezí 50 000 Kč
až 350 000 Kč), je na místě si dobře propočítat náklady,
abyste zjistili, zda se vám toto řešení vyplatí a za jak
dlouho se vám vynaložené finance vrátí. Odborník z firmy na tepelná čerpadla by vám kalkulaci měl provést
zdarma.
Cenu může snížit i dotace
Protože tepelné čerpadlo představuje ekologický zdroj
energie, spadá do dotačního programu Nová zelená
úsporám, který spravuje Státní fond životního prostředí. Jeho cílem je podporovat domácnosti, které se
rozhodnou pro udržitelné získávání energie z alternativních zdrojů. Ačkoliv vyřízení dotace vyžaduje administrativní kolečko, její maximální výše na tepelné čerpadlo vzduch / voda letos činí 75 000 korun, zatímco
u tepelného čerpadla typu země / voda se dotace může
vyšplhat až na 100 000 korun. Na trhu navíc působí celá
řada firem, které nepříjemné papírování vyřeší za vás.
Zažádat můžete také o tzv. kotlíkovou dotaci. Ta je součástí celorepublikového programu, jehož cílem je až do
roku 2020 finančně podpořit majitele domů, kteří chtějí vyměnit zastaralý a neekologický kotel za modernější
systém vytápění.
Návratnost investice
Asi nejčastějším dotazem při úvahách o instalaci tepelného čerpadla je návratnost investice. Ve srovnání
s elektokotlem je návratnost 3 – 5 let, při přechodu
z plynového vytápění se výhodnost odvíjí od aktuální
celkové spotřeby plynu. Zvažujete-li přechod z kotle na
tuhá paliva, bude největší výhoda přechodu na tepelné čerpadlo spočívat především v nesrovnatelně vyšším
komfortu obsluhy.
Inteligentní řízení vytápění
Jádrem chytrého systému je řídící jednotka, která je
pomocí systému čidel a regulačních prvků napojena
na všechny ovládané spotřebiče a zdroje tepla. Řídící
jednotka neustále vyhodnocuje a zaznamenává signály
z čidel a na jejich základě reguluje podle nastaveného
programu zdroje a spotřebiče. Typický inteligentní dům
využívá více zdrojů, které produkují teplo s různými
náklady. V optimálním případě jsou do systému zapo-
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jeny solární panely, tepelné čerpadlo a klasický kotel.
Solární panely jsou přitom schopny vyrábět teplo cca.
dvanáctkrát levněji než kotle, tepelné čerpadlo přibližně třikrát levněji. Řídící systém proto preferuje solární
panely a pokud je to možné, čerpá teplo z nich. Energie
ze solárních panelů však není dostupná vždy – v noci
nebo při špatném počasí potřebnou energii nedodávají. V takovém okamžiku se zapne tepelné čerpadlo, které je obvykle schopno pokrýt požadovanou spotřebu.
Teprve pokud v případě extrémně vysokých nároků na
odběr či v případě extrémních klimatických podmínek
(hluboké mrazy, které však v našich klimatických podmínkách obvykle netrvají déle než 14 dnů v roce) nestačí spotřebu pokrýt ani tepelné čerpadlu, řídící systém
zapne kotel, který je nejméně ekonomický. Systém navíc dokáže uchovat určité množství tepla ve výměníku,
díky čemuž je možné získávat teplo tehdy, když je levné
a nikoliv když je aktuálně potřeba.
Regulace spotřeby tepla
Řídící systém rovněž řídí spotřebu tepla. To obnáší hlavně regulaci topení v jednotlivých místnostech objektu,
případně regulaci ohřevu bazénu. Cílovou teplotu je
možné zvlášť nastavit pro jednotlivé místnosti v libovolných časových režimech tak, aby nikde v objektu nebylo
přetopeno nebo naopak příliš chladno. Ze zkušeností
s provozem ID vyplývá, že pouhé nasazení inteligentního řízení dokáže ušetřit 30% spotřeby tepla. Řídící
jednotka celého systému je zcela samostatná a díky
tomu bezpečná a spolehlivá – nebezpečí kolapsu v důsledku selhání operačního systému či napadení virem
je minimalizováno tím, že se jedná o jednoúčelové zařízení s (relativně) jednoduchým softwarem. Tato řídící
jednotka je ovládána přes běžné PC s operačním systémem Windows, na němž běží software ConWin. Ten se
stará o grafické znázornění aktuální situace v objektu,
dokáže vykreslit grafy všech sledovaných veličin v libovolném časovém období a rovněž umožňuje uživatelsky
přívětivým způsobem naplánovat topný režim v objektu. V případě výpadku PC běží samotná řídící jednotka
dále podle nastavených programů.

Jak vybrat nejlepší termostat
Moderní doby a byty jsou navrženy tak, aby byl jejich
provoz, pokud možno co nejúspornější. K tomu přispívají i speciální zařízení, jejichž úkolem je sledovat
a udržovat nastavenou teplotu – termostaty. Ty umožňují ušetřit poměrně výrazné sumy za energie, jelikož
zabraňují tomu, aby se topilo zbytečně nebo naopak
příliš málo. Za součást kotle je nutné považovat čerpadlo a případný zásobník na ohřátou vodu. Pokud tedy
objekt obsahuje takovýto zdroj lokálního vytápění,
vzniká otázka, jak tento zdroj ovládat nebo zjednodušeně, kdy zdroj tepla a čerpadlo spínat. Zařízení, které
na základě požadované teploty tato zařízení automaticky sepne, se odborně nazývá prostorový termostat.
Prostorové termostaty slouží k porovnávání požado-
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vané a aktuálně změřené prostorové teploty. Součástí
každého termostatu je teplotní snímač, který měří prostorovou (okolní pokojovou) teplotu. Zařízením, které
každý termostat obsahuje, je relé nebo alespoň spínací
kontakt. Relé slouží ke spínání připojených zařízení (jak
bylo dříve popisováno - hořák, čerpadlo, apod.). Obecný princip funkce termostatu je následující: Změřená
prostorová teplota je porovnávána s nastavenou požadovanou teplotou. Pokud je prostorová teplota nižší
než požadovaná, výstupní relé termostatu je sepnuté
a připojené zařízení je v chodu. Pokud je prostorová
teplota vyšší než požadovaná, výstupní relé termostatu
je rozepnuté a připojené zařízení je vypnuté.
Propojení se zdrojem tepla
V současné době je možné na trhu zakoupit přístroje,
jež bývají ke zdroji tepla připojeny klasicky dráty, nebo
modely fungující bezdrátově. Ty jsou ideální zejména
tehdy, kdy je nutné aparát často přesouvat po bytě,
v opačném případě by totiž muselo vždy dojít k překopání drátů.Bezdrátová technologie bývá efektivní na
30 metrů, což zcela dostačuje pro standardní rodinný
dům. Před jejím využitím je však nutné si ověřit, zda je
kompatibilní s daným typem kotle. Jinak se totiž může
stát, že bude stejně potřeba využít levnějších drátů. Naprostým vrcholem moderních technologií je potom tzv.
digitální termostat. Ten komunikuje s centrální jednotkou řídící tepelné zdroje v celém domě. V kombinaci
s programovatelnými hlavicemi je tak možné převzít
kompletní kontrolu nad požadovanými teplotami a tím
ušetřit poměrně značné množství
Termostatický ventil s hlavicí
Převážná většina domácností je vytápěna prostřednictvím teplovodního ústředního vytápění. Díky neustálému zdražování energií se musí nad otázkou úspor vynaložených na vytápění zamýšlet většina z nás. Jeden
z efektivních kroků přináší používání termostatických
ventilů a termostatických hlavic. Pomocí běžných uzavíracích ventilů uživatel bytu ovládá úroveň vytápění jen
jejich pootevíráním a přivíráním, a to jen v době své
přítomnosti v bytě. Tímto způsobem nelze zajistit ani
rovnoměrné, ani hospodárné vytápění. Vhodnější je
využít termostatických ventilů a hlavic, které umožňují
automatickou regulaci vytápění. Tělesa termostatických
ventilů se skládají z těla ventilu a vložky (obsahující kuželku) termostatického ventilu. Vložka termostatického ventilu je umístěna (prakticky zašroubována) uvnitř
těla ventilu. Jednotlivé vložky ventilu se rozlišují provedením kuželky, ta může mít různý tvar a ovlivňuje objemový průtok otopného média.
Termostatické hlavice
Termostatické hlavice jsou určeny pro regulaci teploty
okolního vzduchu v prostoru. Na základě nastavené požadované teploty regulují průtok otopného média skrze termostatický ventil a tím přívod otopného média

do otopného tělesa. Aby tedy docházelo ke správné regulaci teploty v místnosti, musí být termostatická hlavice nasazena na termostatickém ventilu.Na termostatické hlavici se nachází stupnice, jejíž hodnoty odpovídají
nastavené požadované teplotě vzduchu v prostoru.
Nastavení požadované teploty provádí uživatel, další
regulace prostorové teploty je prováděna automaticky.

nebo podzemní zásobník, který je umístěn poblíž objektu. Zásobník i plynoměr poskytne zákazníkovi dodavatel plynu.
Letošní rok je navíc pro přechod na vytápění s LPG ideální i z úplně prozaického důvodu, o jakém jsme se
zmiňovali už výše - tedy možnosti čerpání Kotlíkových
dotací! V letošním roce probíhá poslední výzva v rám-

inzerce

Termostatická hlavice reaguje nejen na změnu venkovních podmínek (např. sluneční svit), ale i na případné
tepelné zisky ve vytápěné místnosti (např. teplo produkované dalšími spotřebiči atd.). Podle potřeby přivírá
nebo otevírá přívod teplonosného média do otopného
tělesa. Do koupelny se převážně instalují termostatické
hlavice a ventily v celochromovém provedení. Výhodou
těchto termostatických ventilů a hlavic je jejich zvýšená
odpolnost proti vlhkosti.

Propanové vytápění
Propanové vytápění je výhodné tam, kde není k dispozici síť zemního plynu. Teplo je na dosah okamžitě, není
třeba roztápět kotel, skládat uhlí či se obávat, že dojde
k poruše rozvodných sítí. Zkapalněný plyn je bezpečně
uložený v zásobníku u domu, kam je dovezen autocisternou.
Instalace veškerých plynových spotřebičů probíhá stejně jako v případě použití zemního plynu, včetně přípojky a plynoměru. Přípojka je napojena na nadzemní

ci Kotlíkové dotace MŽP, zaměřená na výměnu kotlů
na pevná paliva. Realizaci úsporných opatření pak lze
kombinovat s programem EU Nová zelená úsporám,
která podporuje především zateplení a výstavbu pasivních rodinných domů. Při kombinaci obou programů je
možné získat ještě dotační bonus.

Krby a krbová kamna
Mohlo by se zdát, že otevřeným krbům už odzvonilo.
Mají nízkou účinnost spalování, minimální výhřevnost
a odlétávající uhlíky propálily nejeden koberec. Záleží
na krbové vložce. Ty kvalitní a z nových materiálů nabízejí bezproblémový provoz a nízký výkon, což ocení
nejen majitelé nízkoenergetických a pasivní domů, pro
které jsou standardní krbové vložky příliš silné, ale také
ti, kteří si krb pořizují především k navození atmosféry.
Vložky jsou navíc vybaveny výsuvnou ocelovou síťkou,
která zamezuje odlétávání žhavých uhlíků z topeniště.
Nutno podotknout, že otevřené krby nejsou primárně
určeny pro vytápění a to především vzhledem k velmi
nízké účinnosti. Jejich hlavní rolí je, jak jsme již zmínili,
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vytvářet pocit klidu, pohody a bezpečí.
Krby s výměníkem
Velkým trendem posledních let jsou krby, potažmo krbové vložky s výměníkem. Ty umožňují vytápět nejen
samotnou místnost s krbem, ale současně také další
místnosti prostřednictví připojené teplovodní soustavy
a běžných radiátorů. Pokud je do této soustavy připojena
také akumulační nádrž, může vám několik hodin topení v krbu přinést i několik dní rovnoměrně rozloženého
tepla. Krby s výměníkem se velmi dobře hodí do nízkoenergetických domů, jelikož větší část výkonu je předávána do vodního média a díky tomu prostor nepřetápí.
Abychom ale byli objektivní, krby a krbové vložky s teplovodním výměníkem mají i své stinné stránky. Tou první je pořizovací cena, která u kvalitních spotřebičů s rozumnou životností začíná na částce 50.000,- Kč a není
problémem koupit i vložku za 150.000,- Kč. Druhou
nevýhodou je závislost na dodávkách elektřiny. Pokud
vám proud vypadne, přestane fungovat oběhové čerpadlo a vy jste nuceni přestat topit.
Bio krby
Bydlíte v panelovém bytě, ale rádi byste poseděli
u krbu, kde bude hořet skutečný oheň? Pořiďte si biokrb. Pro jeho umístění nepotřebujete žádné povolení
či stavební úpravy. Bio krby nepotřebují komín ani náročnou údržbu. Nedělají nepořádek, v bytě nebudete
mít žádný prach ani špínu. Bio krb využívá ekologické
palivo, které nemá škodlivé spaliny a jeho instalace je
snadná. Stačí ho rozbalit, dodat mu palivo a máte přirozený oheň. Můžete ho umístit ke stěně, doprostřed
místnosti nebo pověsit na zeď. Je vhodný pro interiéry,
terasy či venkovní prostředí. Používá speciální palivo –
ekologický biolíh – takže nepotřebuje odvádět spaliny.
Při spalování se vytváří jen vodní pára a oxid uhličitý.
Stačí jen v místnosti pravidelně větrat. Vybírat si můžete z široké nabídky: můžete mít bio krby z ušlechtilé
oceli, keramiky, kamene i skla.
Krbová kamna
První, co byste měli mít na paměti při pořizování krbových kamen je jejich výkon, který je přímo úměrný
tepelným ztrátám vašeho domu. Pokud vyberete příliš výkonná kamna, dojde brzy k přetopení místnosti,
naopak kamna s příliš nízkým výkonem nebudou dostačovat a prostor nedokážou komfortně vytopit. Dalším důležitým aspektem je hmotnost kamen. Seženete
kamna, při jejichž výrobě bylo použito málo oceli a dalších materiálů, takže jsou, lidově řečeno, ošizená. Zde
platí jednoduché pravidlo: kamna “běžných” rozměrů,
která současně váží méně jak 100 kg, obejděte velkým
obloukem. Vaší pozornosti by též neměla uniknout
účinnost spalování, se kterou se pojí doba, po kterou
kamna dokážou hořet na jedno naložení paliva, množství produkovaných emisí a samozřejmě také výsledná
spotřeba dřeva. Teprve ve chvíli, kdy máte výše uvede-
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né parametry vyřešeny, přijde čas zaměřit se na design
kamen, se kterým už vám pomůže váš vlastní vkus.
S krbovými kamny ušetříte
Krbová kamna si můžete navíc pořídit s teplovodním
výměníkem. Ten se snadno napojí na rozvody topení,
takže získáte teplo v každé místnosti, která má radiátor. Kromě toho, že kamna s výměníkem odvádějí teplo
do tepelné soustavy, vydávají i sálavé teplo do místnosti. Některé typy krbových kamen nabízí jako praktický doplněk troubu nebo sporák. Důležitý je materiál
kouřovodu. Raději nesaháme po laciném a tenoučkém
plechu. Kouřovod musí být stabilní a odolný. Stejně
důležité je utěsnění dvířek (včetně případných dvířek
popelníkových) a skel. Pokud kamna těsnění nemají, je
to špatně. A mnohdy je u takových kamen problém doplnit těsnění dodatečně – není kam a není je jak uchytit. Důležité je také pevné a bezpečné uchycení skla ve
dvířkách, rozpálené sklo prostě nesmí vypadnout z rozžhavených kamen. Ideální je například zasouvání zasklení zevnitř.
Akumulační sálavá topidla
Velkou renesanci zažívají akumulační a sálavá topidla.
Jejich asi nejznámějším příkladem jsou kachlová kamna, která dříve vytápěla každou chaloupku nejen na
horách. Co vám mohou nabídnout a proč je o ně tak
velký zájem i dnes? Zatímco klasická krbová kamna,
potažmo krby produkují konvekční teplo, které ohřívá proudící vzduch, akumulační topidla uvolňují teplo
sálavé. To se šíří prostřednictvím vlnění podobně jako
světlo nebo sluneční paprsky a nahřívá předměty, podlahu nebo živé bytosti. Další výhodou akumulačních
topidel je jejich velmi dlouhá životnost, která se měří
v řádech desítek či spíše stovek let a současně naprosto hladký, bezúdržbový a také bezporuchový provoz.
Výhřevnost teplovzdušných kamen se zvyšuje teplovzdušným výměníkem, připojeným k topné vložce. Díky
vysoké efektivnosti jsou tato kamna často využívána
i k vytápění přilehlých místností. Stačí je pouze vybavit
kamnovou vložkou s teplovodním výměníkem. Teplovzdušná kamna jsou výhodným a především energeticky úsporným řešením – podílí se na centrálním vytápění
v místnostech a dokonce i ohřívají vodu. Teplovzdušná kamna musejí být během celé doby jejich provozu
pravidelně doplňována palivem, u sálavých kamen stačí
přiložit pouze jednou za den cca. 15 kg dřeva (v závislosti na velikosti ohniště). Ohniště sálavých kamen je
vyzděno šamotem, který je známý schopností uchovávat dlouhé hodiny teplo, které ze šamotu přechází na
kachle. Teplo sálavých kamen není tedy vydáváno přes
teplovzdušné otvory, jak je tomu u teplovzdušných kamen, ale přes povrch kamen.

Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com

Pohodlné vytápění
Nezávislost
na rozvodných sítích

www.primagas.cz

2019: ROK LPG!
Topíte uhlím, dřevem nebo LTO?
Přejděte na ekologičtější propanové vytápění
a čerpejte dotace, dokud to jde!
Pomůžeme Vám!

CO LZE ZÍSKAT PŘI PŘECHODU NA LPG?
Dotace

Částka

Kotlíkové dotace

Až 75% z celkových výdajů
na výměnu kotle

Nová zelená
úsporám

Bonus až 20.000 Kč

Prioritní oblasti

Bonus 7.500 Kč
+ bezúročné půjčky od MŽP

PRIMAGAS
příspěvek na kotel

Až 20.000 Kč, ať už v současné
době vytápíte jakkoliv

VOLEJTE ZDARMA: 800 736 736
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INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE
– zakládání staveb, stability, průzkumné práce pro stavby
MĚŘENÍ RADONU
– radonový index, měření v pobytových prostorách
HYDROGEOLOGIE
– studny, průzkumy znečištění
PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ
PROVÁDĚNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ STAVEB

www.chalupaggs.cz
Na veselou 771/24
266 01 Beroun-Závodí
Tel.: 311 621 721
E-mail: obchod@chalupaggs.cz
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Chytré

bydlení

Inteligentní systémy nám mohou ušetřit spoustu práce
a vnášejí do našich domovů nebývalé pohodlí.

inzerce
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Koncept chytré domácnosti, kde spolu všechny přístroje domácnosti komunikují a reagují na lidskou přítomnost, paralelně vyvíjejí přední technologické firmy na
světě. Fenoménem posledních let se stal tzv. internet
věcí, tedy bezdrátový systém, který umožňuje bezdrátové propojení elektronických zařízení s internetem.
Díky němu lze na pohodlně a na dálku ovládat některé vybavení domácností. Ke komunikaci s elektronikou
zpravidla stačí jen chytrý telefon s patřičnou aplikací.
Ta v nejjednodušší variantě pouze reaguje na příkazy
„lidského vládce“, v komplexnějších verzích předává
informace o uživatelově chování a zálibách, aby na
jeho pohyb po bytě či mimo něj dokázalo vybavení domácnosti lépe reagovat. Stále více výrobců na trh uvádí
inteligentní spotřebiče, které do značné míry umí na
základě odpozorování zvyklostí a pravidelných rituálů svých majitelů „jednat“ intuitivně. Cílem konceptu
chytré domácnosti je zajistit nadstandardní komfort bydlení a zvýšit tak životní úroveň. Díky technologiím pro
pokročilé ovládání lze výrazně snížit spotřebu energií,
jejichž ceny přitom neustále rostou. Jak v oblasti topení
a například spotřeby zemního plynu, tak v oblasti spotřeby elektřiny díky chytrému řízení klimatizace, osvětlení a chytré správě napájení různé elektroniky.

Klik jako kouzelný proutek
Digitální domácnost je přizpůsobivá, takže nastavíte
počet a konfiguraci úkonů, které provedete jediným
kliknutím. Díky dálkovému ovládání ušetříte i svoje nervy, odpadne vám hodně starostí. Před opuštěním bytu
můžete jediným kliknutím zapnout bezpečností systém, zhasnout osvětlení a zatáhnout žaluzie. Nemusíte
topit, když doma nikdo není anebo si naopak zapnete
topení, když se budete chtít vrátit do příjemně vyhřátého bytu. „Smart home“ čili inteligentní domácnost vás
přivítá tak, jak ji jediným dotykem odkudkoli nastavíte. Kdykoli během dne například zkontrolujete, jestli
doma náhodou nezůstala zapnutá například žehlička
nebo jestli už doprala vaše pračka. A pokud si budete
přát, aby vás v troubě po návratu z práce čekala teplá
pizza, kterou jste do ní vložili ráno ještě zmrazenou,
kliknutím poručíte troubě, aby vám ji zavčas upekla.
Když budete chtít, bude vám inteligentní systém posílat zprávy o tom, zda je u vás doma vše v pořádku.
Prostřednictvím e-mailu, SMS nebo telefonátu obdržíte
hlášení o příchodu dětí ze školy, příchozí poště nebo
návštěvách, které vás nezastihly doma.

Česko se teprve chytře nadechuje
V České republice zatím pojmu chytrá domácnost rozumí jen 15 % lidí, 44 % zhruba tuší, o co se jedná.
Udělat z běžné domácnosti chytrou je přitom docela
jednoduché. Před jejím vybudováním je jenom nutné
zvážit, do jaké úrovně „chytrosti“ chcete svůj dům dostat. Kompletní chytrý dům vlastní v Česku zatím pouze
2 % domácností. Dalších 22 % tuzemských domácností
používá dílčí chytré technologie, které chod domácnos-
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ti zjednoduší alespoň částečně. I přes rostoucí zájem
o takzvaný internet věcí a chytré domácnosti je Česká
republika stále až na šestnáctém místě v rámci Evropy.
Kousek za Českem si stojí Slovensko, a třeba v Polsku
zatím chytré technologie využívá pouhé jedno procento domácností. Naopak nejvíce si tento trend oblíbili
Němci, kde je systémy nové generace vybaveno více než
jedenáct procent všech domácností. V těsném závěsu za
Německem je například Velká Británie či Francie.

Ochrana před nezvanými návštěvami
Důležitou vlastností chytrého řídicího systému je možnost jeho připojení k zabezpečovacímu systému domácnosti, s nímž je v konkrétních situacích schopen spolupracovat. Bezpečnostní systém propojuje například
alarm s chytrými zámky a vaším mobilním telefonem.
Chytré zámky fungují bez klíčů – odemykání i zamykání
zařídíte snadno přes mobilní telefon. Klíč tak zůstává
hlavně jako záloha pro případ poruchy či výpadku napájení. Pro všechna média i kódy platí, že lze kdykoliv
jednoduše zrušit jejich platnost a naprogramovat nové.
Pokud tak ztratíte čip nebo kód zjistí neoprávněná osoba, problém je během pár sekund vyřešen. Už žádné investice do výměny zámku a klíčů pokaždé, když někdo
ztratí klíč. Velkou předností je inteligentní klika, což je
vlastně dveřní kování, které nahradí stávající kování na
vstupu do domu. Vyrobeno je z nerezové oceli a odolá nešetrnému zacházení, vandalům, zlodějům i vlivům
počasí. Používané čipy mají navíc 100% ochranu proti
neoprávněnému kopírování a klika tak zaručuje maximální bezpečnost po mechanické i elektronické stránce. Ideální je kombinovat ji se samozamykacím panikovým zámkem, který zajistí automatické zamčení při
každém zavření dveří a zároveň možnost vždy odemknout a otevřít dveře z vnitřní strany pouze stisknutím
kliky pro pohodlný odchod i bezproblémovou evakuaci
v případě nenadálých událostí.

Automatické otvírání garáže
Dokonce ani garážová vrata či vjezdovou bránu nemusíte obsluhovat jen ručně nebo pomocí ovladače. Je-li
váš dům nebo automobil vybaven kompatibilním bezpečnostním řešením, je možné použít dálkové ovládání od zabezpečení nejen k odblokování elektronického
zabezpečovacího systému v domě, ale i k otevření brány, případně podle napojení třeba k rozsvícení světel
u vjezdu atd. V případě některých bezdrátových systémů zabezpečení je možné dokonce zajistit takové zapojení, při kterém se k otevření vrat použije dálkový
ovladač na zabezpečení auta atd. Je samozřejmě možné i ovládání klíčkem, i když od toho se s postupující
digitalizací ustupuje. Stejně tak je možné sjednotit třeba jeden ovladač pro otevření vrat a souběžné otevření
brány garáže- ať již přímo, nebo přes nějaký interface
podle výrobce.

Chcete, aby Váš domov
byl opravdu bezpečný?
Praxe ukazuje, že nejúčinnější je kombinovat mechanické zabezpečení
s elektronickým. Doplňte klasické dveře a zámky o alarmový či kamerový
systém a Váš domov bude pro zloděje nedobytnou pevností.
Zastavte se v KLÍČOVÉM CENTRU. Na kompletní mechanické i elektronické
zabezpečování domácností se specializujeme už více než 25 let.

Nedejte zlodějům šanci!

Zámky a mechanické zabezpečení

U nás pořídíte kvalitní bezpečnostní zamykací
vložky, zámky, kování…
zkrátka vše pro bezpečné dveře i okna.

Kamerové a alarmové systémy

Díky kamerám budete mít neustále přehled,
co se u Vás doma děje. Alarmy Vás upozorní na
otevřené dveře, rozbité okno i riziko požáru.

Elektronické přístupové systémy

Ztrácíte často klíče?
Odemykejte pohodlně kartou, čipem, kódem,
otiskem prstu nebo smartphonem.

Certiﬁkované bezpečnostní trezory

Máte doma důležité dokumenty, šperky, nebo
větší hotovost? Ochraňte je před krádeží
i požárem!

Kompletní zabezpečení
pro Váš domov

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

Kamery a meteostanice
Chytré kamery umožňují sledování děje v reálném čase
v okolí vašeho domu nebo bytu, a to odkudkoliv. Nahrávání může být spuštěno uživatelem manuálně nebo automaticky v kombinaci s detektorem pohybu. Existují i termokamery, které znázorňují teplotu okolních předmětů,
živočichů a osob v barevné škále. Většinou se vyrábí jako
příslušenství k telefonům, takže je snadné s nimi vyrazit
do terénu. Když se objeví nečekaná návštěva a nejste
doma, systém její tvář nahraje. Můžete si tak sami zkontrolovat, kdo za vámi přišel a pustit ho domu, i když jste
třeba někde u moře. Dalším oblíbeným prvkem jsou chytré meteostanice, které vás informují o vývoji počasí až 7
dní dopředu, síle větru, teplotě a kvalitě ovzduší uvnitř
místnosti i venku, koncentraci CO2 a podobně. Data si
zobrazíte pohodlně ve vašem smartphonu.

Vytápění a ohřívání vody
Šetrné hospodaření s energiemi je pro chytrou domácnost zásadní. Přehled, jak na tom jste, máte díky měřičům, protože uvádějí aktuální spotřebu a výdaje. Jednoduché měření zajistí i zásuvky. Chytrou zásuvku můžete
ovládat přes internet, zapínat či vypínat spotřebiče, některé zásuvky dokonce umějí i měřit spotřebu elektřiny.
Ušetřit na energiích lze též díky využití solární energie.
Doprovodným prostředkem k solární energii je v chytré domácnosti speciální aplikace, jež monitoruje výrobu a spotřebu energií a vy tento monitoring můžete
sledovat prostřednictvím PC nebo mobilního telefonu.
S úvahami o instalaci solárních technologií vám pomohou také specializované webové aplikace a kalkulačky.
Kotel nebo tepelné čerpadlo se dá dálkově ovládat, ale
je možné provést i základní nastavení a nechat vše na
automatice. Například se vyplatí pro každou místnost
navolit optimální teplotu v požadovaném čase, proto-
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že systém se o udržování zadané hodnoty postará sám.
Navíc pracuje tak, aby náklady na vytápění byly co nejmenší. Je možné nastavit i vypnutí topení v momentu,
kdy je v místnosti otevřené okno.K dispozici jsou i chytré bojlery, které nás informují mj. o týdenní spotřebě
teplé vody v domácnosti a na základě získaných dat
dokážou znatelně snížit spotřebu energie.

Rekuperace zajistí čistý vzduch
Když větráme oknem, vzduch zvenku sice přijde, zatímco teplo odejde. Rekuperační jednotka umí pracovat
s teplem ze znečištěného vzduchu v interiéru, který odvádí do výměníku. Tam ho předá čerstvému a čistému
vzduchu, jenž se právě nasál zvenku (navzájem se přitom nemísí) Přívod i odvod vzduchu u nuceného větrání zajišťují ventilátory. Když ale chceme větrat úsporně,
podle skutečné spotřeby, potřebujeme šikovné regulátory větrání. A v tomto případě už mluvíme o řízeném
větrání. U pasivních a nízkoenergetických domů je nucené větrání standardem, bez jeho použití nelze dosáhnout požadované třídy energetické náročnosti budovy.
I když otevřít okno a přirozeně větrat samozřejmě není
zakázáno, jak se občas někdo mylně domnívá.

Venkovní stínění oken
Podle názoru odborníků umí venkovní žaluzie či rolety
snížit teplotu v místnosti až o 10 °C. V porovnání s vnitřními žaluziemi zadrží venkovní stínící technika až 93–
94 % tepelné energie a odstíní 80 % slunečního záření.
Venkovní žaluzie jsou až 10krát účinnější než žaluzie
vnitřní. Předokenní rolety zase nabízejí výborné izolační vlastnosti v zimě (vzduchový polštář mezi nimi a oknem). Díky čidlům samy reagují na počasí. Například při
ostrém slunci smart systém roztáhne markýzy, aby chránily a ochlazovaly okna, při silném větru je zase zatáh-

ne, aby se nepoškodily. Při dešti zavře okna, aby dovnitř
nenapršelo. Venkovní žaluzie se při vyšší rychlosti větru
uvedou do bezpečné polohy. Naopak při slunečném dni
se natáčejí přesně podle paprsků, aby snížily náklady na
vytápění.

Domácnost na tlačítko

Chytré spotřebiče jsou už dnes samozřejmostí. Ty nejchytřejší už ovládáme dálkově. Tak třeba koupelna...
Na dotykové obrazovce si nastavíte teplotu vody, množství litrů a stiskem tlačítka spustíte napouštění vany.
Elektrická baterie s čidlem pohlídá, že vana nepřeteče.
Podobně lze na dálku navolit program na pračce a zapnout praní, případně nastavit spuštění na konkrétní
čas. Totéž platí o sušičce. Když se zpozdíte s příchodem
domů, můžete přes mobilní telefon nastavený čas změnit. Na dálku si můžete v koupelně zapnout topné žebříky. Když do chytrého systému připojíte centrální vysavač, budete mít kontrolu nad tím, kdy a kde se vysávalo
a kdy se má vysypat zásobník na prach.

Flic Smart Button je chytré tlačítko, které promění váš
domov v chytré moderní bydlení. Pomocí tlačítka můžete na dálku ovládat různé činnosti jako je rozsvícení
světel, ovládání hudby až po navigování domů. Můžete dokonce vytvářet i různé scénáře a spouštět různé
činnosti například při příchodu a odchodu z domova.
Flic je možné umístit kamkoliv v domě a dokonce ho
můžete připnout i na sebe pomocí praktického klipsu.
Flic Smart Button ovládáte tak, že naprogramujete jednu až tři možnosti. Jaké možnosti? Jeden klik na tlačítko, dvojklik a také klik s následným podržením (resp.
dlouhý klik). Programujete samozřejmě pomocí aplikace v mobilu či jiném chytrém zařízení. Pokud si pořídíte více těchto chytrých tlačítek, můžete je kombinovat a ovládat najednou a spouštět tak různé akce. Flic
Smart button funguje bezdrátově pomocí Bluetooth
a vydrží na baterii až 18 měsíců při běžném používání.
Je kompatibilní s Apple i Android zařízeními, které disponují technologií Bluetooth 4.0.

Zábava ne na posledním místě

Co se stane při black-outu

Ovládací systém inteligentního domu se dokáže postarat i o zábavu celé vaší rodiny. Veškerá domácí multimedia lze snadno řídit prostřednictvím jednoho ovladače.
Díky dokonalému propojení obrazu i zvuku si v každé
místnosti budete moci pustit jiný žánr a jiné médium
jako TV, DVD nebo Hifi sestavu. Pro vytvoření dokonalého zážitku si pak můžete doplnit hudební nastavení
o světelné scény. Je libo si vykouzlit atmosféru třeba
pro večeři s italským jídlem? Stisknutím tlačítka nebo
kliknutím myši se při večeři setmí světla nad jídelním
stolem, okenní žaluzie pomalu sjedou dolu, naklopí se
v úhlu 45 stupňů a samozřejmě začne hrát internetové
rádio s italskou hudbou.

Inteligentní elektroinstalace je na elektrické energii závislá stejně jako jakákoli běžná elektroinstalace. Pokud
nedisponujete záložním zdrojem energie (např. dieselovým agregátem), nebudou vám zařízení, připojená
do elektrické sítě, fungovat. Řídící jednotka inteligentní elektroinstalace má ale vlastní zálohu. Po obnovení dodávky proudu dojde k automatickému spuštění
systému do původního stavu. Nemusíte se tak bát, že
přijdete o svá nastavení, vše se vrací do stavu před výpadkem.

Výkonní sluhové

Výhled do blízké budoucnosti
Od dálkového ovládání zbývá jen krok k tomu, aby spo-
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třebiče komunikovaly i mezi sebou. Brzy bude běžně
pračka vysílat signál sušičce, jaký druh prádla právě
ždímá. Ta si rovnou nastaví optimální program, a celý
proces tak urychlí. Stejně tak funguje výše uvedený
6. smysl u odsavačů par – automaticky se zapne, když
začneme vařit, a přizpůsobí svůj
výkon množství par. Jako velká výhoda budoucnosti se jeví
schopnost přístrojů automaticky
odeslat signál servisu o tom, co
se porouchalo. Technik už k vám
dorazí rovnou s potřebnou součástkou a vyhnete se nedorozuměním způsobeným amatérskou
diagnostikou.
Elektrospotřebiče budou vstávat s vámi. Chytrý náramek na vaší ruce pozná,
že se probouzíte, a pošle zprávu kávovaru, ať vám připraví
lahodné espresso. Kávovar vám
ráno uvaří oblíbené expresso,
dřív než se vzbudíte, aby vás libá
vůně kávy „nakopla“, když si budete protírat ospalé oči. Chytrý
hrnek udrží vaši oblíbenou teplotu nápoje při snídani i cestou do
práce. Při nákupu v supermarketu vám mobil sdělí, co máte v doma v ledničce za potraviny a navrhne z nich vhodné recepty. Během obědové pauzy si v práci čtete recenzi televizního seriálu
na webu. Když se vrátíte domů, vaše televize už stáhla
volně dostupné epizody tohoto programu. Pozvali jste
si k sobě domů na večer hosty? Chytrý telefon si samozřejmě všimnul vaší zprávy přátelům, a proto dal echo
elektronickým členům vaší digitální domácnosti. Roboti se dali do úklidu a mraznička mrazí více ledu, abyste
si mohli večer zpříjemnit koktejly s kostkami ledu. Ano,
to je hudba budoucnosti...

Instalace není složitá, ale...
Mnoho lidí si mylně myslí, že sofistikovaný systém chytré domácnosti 21. století je doménou pouze zbrusu
nových novostaveb a že jeho instalace stojí nemalé peníze, o kterých si zpravidla může nechat obyčejný smrtelník jenom zdát. Není to ale vůbec pravda. V dnešní
době si může inteligentní domácnost vybudovat velmi
snadno prakticky každý trochu zručnější počítačový nadšenec a nepotřebuje k tomu žádné kdovíjaké znalosti ani nadutou peněženku. S instalací většiny chytrých
zařízení si poradí i méně zkušení uživatelé. Výrobci
totiž k jednotlivým přístrojům dodávají detailní návody a v některých případech dokonce i všechno potřebné nářadí. Stejně intuitivní je i nastavení konkrétních
úkonů. Vše totiž probíhá v aplikacích, které mají podobné grafické rozhraní jako moderní operační systémy. Nastavení je tak zpravidla otázkou několika kliků.
Některé prvky chytré domácnosti jsou samozřejmě na

72 | Bydlení

instalaci složitější, například automatické otevírání
vrat. U nich je vhodné přenechat montáž odborníkům.
A pokud chcete mít jistotu, že váš komplexní systém
bude dokonalý a bude tvořen nejnovější technologií
a aktuálními trendy v oblasti automatizace a inteli-

gentní elektroinstalace, obraťte se na renomovanou
firmu, která vyprojektuje systém ideální pro váš dům či
byt. Navíc bude zajišťovat pravidelné servisní prohlídky
a pozáruční servis. V případě potřeby (např. při zjištění
poruchy apod.) nebo požadavků na dodatečné změny
v nastavení se na firmu obrátíte a vaše požadavky budou provedeny. Řídicí systém domácnosti samozřejmě
není levný. Jeho předností je ale skutečnost, že funguje jako skládačka. Zákazník si sám podle svých tužeb
a finančních možností určí, která zařízení chce propojit
a jak složitý a sofistikovaný systém si nechá vytvořit. Jádrem bývá právě část ovládající vytápění, klimatizaci,
světla a žaluzie. Ostatní části, obstarávající především
komfort, už jsou jen možnou nadstavbou.

Vyplatí se vysoká investice?
Komplexní systém chytré domácnosti samozřejmě není
nejlevnější, v novém domě může být takové řešení
i o třetinu nákladnější než běžný projekt. Kabeláž pro
chytrou domácnost se musí promyšleně pokládat už od
začátku stavby. Od té chvíle už musí být na stavbě pracovník, který má instalaci techniky chytré domácnosti
na starosti. Ve starším objektu některé komponenty
není možné dodatečně zavést. Mnohé firmy ale dnes
na trh přicházejí s řešeními, která některé chytré funkce doplní i tam, kde se s nimi původně nepočítalo.

Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com
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inzerce

Bydlíme
v novém
Podzim je nejvhodnější dobou na vylepšení stávajícího bydlení. Parné léto
už je za námi - v zimě provedené úpravy dozajista oceníme.
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Máte dům, nemáte dost peněz, abyste ho kompletně
zrekonstruovali, a hypotéku si buď vzít nemůžete, nebo
byste s ní nemohli v noci klidně spát. Pak si udělejte
plán, jak byste chtěli, aby dům ideálně vypadal, a k tomuto cíli se postupně krůček po krůčku přibližujte vždy,
když dáte dohromady dostatek financí. Někdo si svůj
dům zateplí a udělá novou fasádu, jiný vymění podlahy
nebo ošetří interér proti hrozící plísnim, a soused třeba vymění střechu. Možných postupných vylepšení je
zkrátka mnoho. Léto je obdobím, kdy pozemky okolo
rodinných domů připomínají stavenistě.
Pokud se rozhodnete pro generální rekonstrukci, téměř nikdy se nevyhnete změnám příček. Styl bydlení se
rychle rozvíjí a tento aspekt se nezbytně promítá i do
samotné dispozice domu. Mít velký obývací pokoj bylo
ještě před dvaceti lety to nejdůležitější. Dnes přicházejí
do popředí prostory a místnosti, které byly dříve opomíjeny. Jsou to například komory, šatny, druhé koupelny a vstupní haly. Tohle vše starý dům nemá, a to je
potřeba změnit. Dům není jen pokoj-kuchyně-ložnice-koupelna. Myslete i na další praktická místa, která učiní život ve vašem domě komfortnější – šatna, komora,
technická místnost nebo spíž.

Z čeho stavět příčky
Podle účelu, kterému bude příčka sloužit, musíme vybírat materiál, ze kterého bude, a také musíme zvážit
její tloušťku. Nejčastěji používané materiály příček jsou
cihly, pórobetonové tvárnice, sádrové tvárnice a sádrokartonové desky. Dají se ovšem vyrobit i příčky z plastu,
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dřeva, skla, betonu, oceli nebo jednoduše z nábytku.
Cihlové příčky mohou být z cihel klasických plných nebo
dutinových. Jejich tloušťka se pohybuje v rozmezí 50 –
150 mm. Staví se mokrou metodou zdění a následného
nanášení omítek, takže musíme počítat s nepořádkem
v interiéru a vyšší pracností. Příčky ze sádrových tvárnic
se spojují pomocí lepidla, nepotřebují omítku a umožňují
přesnost výstavby. Díky značné únosnosti na ně lze zavěsit těžší předměty a kusy nábytku.
Výhodou sádrových tvárnic jsou také dobré izolační
vlastnosti. Příčky z pórobetonu mají stejnou tloušťku
jako příčky z cihel 50 – 150 mm. Zdění se v tomto případě ale provádí pomocí speciálního lepidla, vznikají
menší nepřesnosti a je třeba menší vrstva omítky než
u cihlových příček.
Bílý pórobeton má navíc I další přednosti. Vyrábí se
pouze ze stoprocentně přírodních materiálů, přesněji
řečeno ze směsi křemičitého písku, vápna a vody. Je tak
zcela šetrný ke svému okolí. Vykazuje až třikrát nižší
míru radioaktivity než šedý pórobeton či keramické
materiály. Jeho minerální složení navíc garantuje skvělou nehořlavost a alkalický povrch všech dílců zamezuje
vzniku plísní. Což ocení pro změnu alergici.

Vybourat vše až na cihlu
Změna dispozice, respektive posunutí příček, znamená,
že potom musíte upravit vše. Pokud posunete zeď nebo
jen otvor dveří, bude to mít vliv na všechno ostatní.
Bude zapotřebí přesekat elektřinu, položit novou pod-

Když měníte své plány
ve skutečnost.
Když roste váš domov.
Když máte oporu,
se kterou zvládnete vše.

Když stavíte chytře,
je se na co těšit.

lahu a opravit omítky. Tyhle práce stejně budete muset
udělat, abyste se ve svém domě cítili jako v novém. Také
nové koupelny a kuchyně budou to, na co budete určitě
napjatě čekat.

Sádrové tvárnice
Stavby ze sádrokartonu zažívají v poslední době boom,
spojují totiž mnoho výhodných vlastností, jako je rychlá
montáž, nízká hmotnost, minimální tloušťka stěn, hygienická nezávadnost a rozumná cena. Sádrokarton je
hojně využíván díky způsobu montáže, jeho základním
vlastnostem a také ceně. Toto však nemusí být jediné
faktory, které budou při volbě druhu desek hrát roli.
Pokud se potřebujete zbavit hluku z ostatních poko-
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jů vašeho obydlí, nebo dokonce od sousedů, je chytré
použít speciální akustické desky pro odhlučnění jednotlivých místností, případně celého bytu. Můžete mít
i vysoké nároky na pevnost, odolnost a únosnost stavebních desek. Tyto vlastnosti oceníte především při
instalaci závěsné kuchyňské linky, TV soupravy, polic,
závěsného topení, těžkých zrcadel, osvětlení a vůbec
všeho, co se dá na stěny zavěsit.

Čekáte narození miminka?
Možná máte menší domek a vaše rodina se rozrůstá.
Očekáváte první miminko a zjišťujete, že by bylo fajn
přestěhovat k sobě I vaše rodiče, aby vám pomohli s hlídáním. Trend generačního spolubydlení prožívá come-

vštěvou projektanta, který získá aspoň základní představu o rekonstrukci. Poté následuje návštěva objektu
rekonstrukce. Pokud totiž nemáte k dispozici původní
projektovou dokumentaci, je nutné provést zaměření
stavby a stavebně technický průzkum objektu. Následně projektant vypracuje studii stavby s návrhem řešení.
Pokud studii schválíte, mohou začít práce na samotném
projektu rekonstrukce. Ten musí obsahovat současný
stav objektu, bourací práce (v případě potřeby také
statický posudek) a požadovaný nový stav. Mezi další
podstatné náležitosti patří inženýrské sítě a požárně
bezpečnostní dokumentace. Bez výše uvedených náležitostí není projektová dokumentace kompletní a nelze
ji převzít.

Bez projektu
Rekonstrukci můžeme samozřejmě provádět i bez projektu. V tom případě sice ušetříte za služby projektanta (cena projektové dokumentace rekonstruovaného
objektu bývá dražší než cena projektové dokumentace
novostavby), ale zároveň riskujete, že se nám náš záměr podstatně prodraží. Navíc pokud nastane situace,
že bude rekonstrukci dokončovat jiná firma, než ta,
která ji začala, může být dokončení velmi problematické. Pokud se přesto rozhodnete, že se pustíte do rekonstrukce domu bez vypracování projektu, doporučuje se,
abyste v průběhu rekonstrukce prováděli alespoň dokumentaci skutečného provedení. Jednotlivé fáze realizace si přitom fotograficky zdokumentujte. Vždy se
hodí vědět, kde vedou kabely, potrubí, atd. Tedy nejen
pro případ další rekonstrukce za několik desítek let.

Okna nová, nebo opravená?

back, protože rodiny zjišťují, že je výhodný jak pro vzájemnou výpomoc, tak I ekonomicky. Pokud si mladí
partneři nepořídili hned z počátku vícegenerační dům,
je třeba ten stávající rozšířit nejen o pokojík pro dítě,
ale i místnosti pro rodiče. Když to dispozice jejich pozemku dovolují, mají vyhráno. Další výzvou může být
I zjištění, že budete potřebovat pro každodenní provoz
druhý osobní automobil. Takže budete muset přistavět
garáž nebo apoň kryté stání.

Stavební povolení
K přístavbě I rekonstrukci domu se provádí projektová
dokumentace, která je nedílnou součástí žádosti o stavební povolení. Takže rekonstrukce domu začíná ná-

Při rekonstrukci bytu či domu a v souvislosti s energetickými úsporami se houfně vyměňují stará okna za nová,
těsná s izolačním zasklením. Ale právě těsná okna se
často stávají příčinou vzniku plísní. Tepelně izolační
vlastnosti oken jsou pouze jedním z několika parametrů. Okno má zajistit také dostatek světla, větrání a zvukovou izolaci. Z těchto pohledů může být staré okno
lepší než nové, izolační zasklení totiž nemá smysl bez
zateplené fasády. Chlad se chová podobně jako voda,
hledá si nejsnadnější cestu, tedy nejslabší místa. Dokud
je tímto místem okno, pára z interiéru se sráží na něm
a ze skla se voda snadno setře. Jakmile vsadíme nové
okno do nezateplené fasády, povrch obvodových stěn
je chladnější, pára na nich kondenzuje a vznikají plísně.
Okna by se měla osadit s dilatací, aby měla možnost
měnit objem vlivem teplotních rozdílů.
Osazení s pěnou mezi okenním rámem a ostěním může
mít za následek zkroucení rámu. Zvláště plastová okna
mají velkou tepelnou roztažnost, v létě zvětší svůj objem až o 5 mm/metr. Nebezpečí plísní se dále zvyšuje
nedostatečným větráním. Stará netěsná okna zajistila
dostatečné větrání i bez otevírání. Těsná okna musíme
často otevírat, abychom měli potřebný čerstvý vzduch,
a tím se efekt energetických úspor značně snižuje. Těs-

Bydlení | 79

ná okna s dobrými tepelně izolačními vlastnostmi přinesou opravdu účinné úspory a čerstvý vzduch jen při
řízeném větrání s rekuperací (zpětné získávání tepla).

Jednoduchá kontra dvojitá
Z hlediska zvukové izolace se dvojsklo i trojsklo chová
podobně jako jednoduché sklo, výrazné tlumení hluku
zajistí dvě skla jen v případě, že je jejich vzdálenost alespoň 10 cm. Proto jsou okna dvojitá (špaletová), jaká
bývají ve starých domech, mnohem účinnější. Jejich
výměna za plastové okno nebo eurookno obyvatele bytů ve městě nepříjemně překvapí, hluk ulice jimi
proniká mnohem silněji. Těsná okna s dvojitým izolačním zasklením potřebují silnější rámy, aby sklo unesly.
Okenní otvor se ale při výměně nezvětšuje, zmenší se
tedy plocha skla. Pomineme-li estetické hledisko, pak
pro dřevo mluví vlastnosti materiálu ověřené staletími.
Nevýhodou plastu je vysoká tepelná roztažnost (3 až 5
mm na metr), kovová výztuž uvnitř má navíc roztažnost
odlišnou.

Okna dělená?
Jejich tepelně technické vlastnosti však můžeme ještě
vylepšit výplní inertními plyny, speciální odrazovou fólií, pokovením či zvolením takzvaných teplých rámečků.
Okenní skla si dnes můžeme vybrat v různých barvách,
dezénech a tónováních. Kromě profilu a výplně hraje
roli i členění oken. Na konstrukci nejnáročnější je čle-
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nění oken příčlemi a poutci, kdy je skleněná výplň skutečně dělená. Členění ale též může být umístěné mezi
dvojskly vyplněnými plynem (kovovými nepo plastovými páskami). Extrémním řešením je takzvané přidané
členění, které se na okenní sklo nalepuje zvenčí. Je to
však nešťastné řešení, nastávají problémy s čištěním,
toto členění je lapačem nečistot a je známé i svou nízkou životností.

Co se starými okny?
Při výměně oken je možné objednat si také likvidaci
starých oken, montážníci pak vybouraná okna rovnou
odvezou. Demontáž oken je třeba provádět opatrně,
aby došlo k co nejmenšímu poškození ostění a omítek.
Vybourání špaletových oken s sebou nese větší poškození ostění a nutnost stavební úpravy před montáží nových oken, je to výrazně náročnější práce než u jednoduchých tzv. rekord oken.

Z půdy podkroví
Půdní vestavby už dávno nejsou jen nouzovým řešením
nedostatku prostoru, jsou místem pro moderní a komfortní bydlení. Podkrovní svět lze obydlet mnoha způsoby, od moderních otevřených hal bez příček po rustikální komůrky s přiznanými trámy. Jedno však mají
všechny podkrovní byty společné. Jsou vestavěny dodatečně, po dokončení stavby, proto se jejich realizace
neobejde bez významných stavebních úprav. V rodin-
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ném domě bývá půdní prostor pro vestavbu částečně
připraven, alespoň co se týče například rozvodů vody
či topení, protože se s obýváním počítalo už při stavbě.
U starých objektů je situace složitější, podkroví původně sloužilo jen jako izolační prostor, maximálně
jako prostor úložný.

Jímka neboli žumpa
Na pohled nejjednodušší způsob likvidace odpadních
vod představuje jímka neboli žumpa. Jde o vodotěsnou
bezodtokou nádrž z plastu, betonu či sklolaminátu.

Důležitost střešních
oken
Tvrdí se, že pro lepší pocit člověka by mělo být
i v půdním bytě aspoň jedno okno obyčejné, tedy
svislé, a to nejlépe ve štítové stěně, případně v arkýřích. Zbytek světla už dodají okna šikmá. Prosklená
plocha by měla odpovídat
zhruba 10 až 15 % z celkové plochy místnosti.
Pro střechu s mírnějším
sklonem se hodí okno výklopné, které po otevření
neubírá vnitřní prostor.
Okna kyvná, tedy ta, která
se otáčejí kolem středové
osy, se uplatní skoro v každém podstřešním prostoru. Existují i okna posuvná,
ale jsou pochopitelně dražší. Součástí střešních oken
je vnější oplechování, nejčastěji hliníkové s lakovaným
povrchem, dražší verze ho mají měděné nebo z titanzinku.

Schody až na závěr
Schodiště může přijít na několik, ale také desítky tisíc korun. O ceně často rozhoduje místo, do kterého
se schodiště musí vejít. Jinak si budeme připadat jako
na žebříku. Výška schodu se doporučuje 18 cm a jeho
hloubka 30 cm. Ideální by byla šířka aspoň 80 centimetrů. Schodiště zadáme k výrobě až na závěr přestavby,
kdy je jasné, jak vysoko je položená podkrovní podlaha.

Nezapomeňte na odpadní vodu.
Ve chvíli, kdy předěláváte nemovist není od věci vyřešit I odpadní vodu. Nastává ovšem otázka, zda jímkou,
septikem, či domovní čistírnou odpadních vod. Jednoznačná odpověď na otázku, který způsob likvidace
odpadních vod je nejvhodnější, neexistuje, protože záleží na celé řadě faktorů. Rozhoduje, zda je dům trvale
obydlený či využívaný jen jako rekreační objekt.
A samozřejmě také to, jaké jsou možnosti pozemku
a jaké má zadavatel nároky na obsluhu zařízení, zda je
v blízkosti vodní tok, do kterého lze přečištěnou vodu
vypouštět, a na dalších podmínkách. Nejrozumnější je
pozvat si přímo na místo odborníka a nechat si poradit.
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Ke stavbě jímky potřebujeme povolení stavebního úřadu a počítá se s tím, že bude vyvážena na čističku odpadních vod, takže nemusíme žádat o povolení k vypouštění odpadních vod.
Když si uvědomíme, že každý z nás denně vyprodukuje
80-100 litrů odpadních vod a za vyvezení jímky zaplatíme přibližně 1 000 Kč za 2000 litrů (ceny se různí), je
zřejmé, že jde o řešení vhodné spíše pro rekreační objekty s velmi občasným obyváním než pro ty celoročně
obývané.
Náklady na pořízení žumpy se většinou podle objemu
pohybují v rozmezí 20 000 až 30 000 Kč. Při výběru bychom měli mít na paměti, že čím větší obsah, tím méně
často bude nutné nechat žumpu vyvážet.
Septiky s odpadními filtry
Dokonalejší způsob likvidace odpadních vod zajišťuje septik, který na rozdíl od jímky odpadní vodu pouze neshromažďuje, ale zároveň i předčisťuje. Odpadní
vody se v něm, nejčastěji ve třech komorách, postupně
zbavují kalu.
Takto vyčištěnou vodu však již, na rozdíl od minulosti,
nelze vypouštět do půdy bez dočištění odpadním filtrem, který se zařazuje za septik jako mechanická dočišťovací jednotka. U větších septiků lze zařadit i více
filtrů za sebou.
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K INTERIÉROVÉMU ZATEPLENÍ
STUDENÝCH STĚN
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Moderní čistírna
odpadních vod
Nejdokonalejší způsob likvidace
odpadních vod z obytných objektů představuje moderní čistírna. Odpadní vody se čistí aerobně biologickým způsobem, při
němž je organická hmota rozkládána směsí mikroorganismů
potřebujících ke svému životu
kyslík ze vzduchu.
Celý proces čištění probíhá obvykle ve třech fázích. V první
části se provádí hrubé předčištění, v jehož průběhu se oddělí
od odpadní vody hrubé nečistoty
(plasty, tuky, písek a další). Poté
následuje druhá fáze čištění, takzvaný aerobní stupeň,
kdy dochází k vlastnímu biologickému čištění s následným oddělením kalu, který je produktem čištění, od vyčištěné vody.
Posledním stupněm čisticího procesu je pak přenos
produktů čištění (kalu a vyčištěné vody) do prostor
určených pro jejich skladování a jejich následné další
zpracování. Takto vyčištěnou vodu můžete dále využít,
obvykle k zálivce. Důležitý však je stupeň vyčištění. Některé čistírny dokážou vodu vyčistit tak, že ji lze použít
jako užitkovou vodu i v domácnosti.

Postupné směřování k cíli
Rekonstrukce je náročný a dlohotrvající proces. Stále
vám po domě pobíhají řemeslníci, špína a prach jsou
všudypřítomné. Po nějaké době z toho začnete být
unaveni. Ale dům je třeba opravovat pořád, takže se
stavebním pracím nevyhnete. Jakmile máte plán, můžete si postupně odškrtávat, co už jste vybudovali. Průběžně můžete sledovat, jak se k cíli postupně blížíte,
a to vám dodá energii k další práci. Udělejte si plán postupu a začněte pracovat na prvním kroku. Je možné, že
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se za několik let plán o něco změní, stejně jako se mění
vaše životní potřeby, ale to je úplně v pořádku. Každý
dům je jiný, takže i postup rekonstrukce bude vždy jiný.

Nepřeceňujte své možnosti
Zvlášť majitelé hodně starých nemovitostí a domů bez
„rodokmenu“ by měli vědět, že rekonstrukce takového
objektu často představuje archeologii. Kutání v domku postaveném prapředkem a povětšinou svépomocí
může mít fatální následky. Stěny, stropy a podlahy totiž skrývají netušené překážky a záhady. Je tedy zcela
na místě, aby stav posoudili i řemeslníci. Moderní stavební technologie dávají materiálům stejnou odolnost
a nosnost, jakou kdysi měl prakticky výhradně kámen
nebo poctivá plná cihla. To umožňuje vytvořit z malých
místností velké otevřené prostory, prosklít fasády a podobně. Výhodou moderních stavebních systémů a konstrukčních prvků je subtilnost a nízká hmotnost, vynikající tepelněizolační akustické vlastnosti i protipožární
odolnost.
Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com

Čistírna odpadních vod od Hellstein
šetří přírodu i rodinnou peněženku
Rodinná firma Hellstein z Kopřivnice dodává nejúčinnější ekologickou technologii na čistění
odpadních vod pro domácnosti a průmysl už dvacet let. Jedinečný systém oceňují zákazníci
u nás i po celém světě. Není divu. Hellstein vyvíjí a vyrábí vlastní zařízení, které nevyžaduje
žádnou údržbu. Snižuje tak roční náklady domácností o desítky tisíc korun a přečištěnou vodu
lze navíc bez problémů znovu využít. A kdo nevěří, ať se přijede podívat do skladů v Šenově
nebo v Kolíně, kde se každý může přesvědčit a nechat si navrhnout čistírnu na míru.
Celé to začalo spoluprací s německými firmami, které dohromady svedl zájem o biologické čištění odpadních vod z intenzivního
chovu ryb. Na základě skvělých zkušeností a vynikajících výsledků
této technologie odborníci z Hellstein navrhli jednoduché zařízení, které dokáže přečistit vodu z domácností i z průmyslové
výroby.

S bezúdržbovým systémem o starost méně
Na rozdíl od ostatních čističek na trhu zařízení STMH od firmy
Hellstein běží na plný výkon bez nutnosti pravidelné údržby.
Jednoduchý a přitom důmyslný systém čistí vodu stabilně, nepotřebuje pravidelný přísun odpadních vod a funguje prakticky bez
nepříjemného zápachu nebo hluku.
STMH je jedinou technologií na českém trhu, která pracuje na
principu třístupňového čištění. Odpadní voda se postupně recykluje ve dvou nádržích a pokaždé odlišným způsobem. Nejdříve
se nashromáždí v jímce, kde se usadí pevná složka a vypaří se
běžné čistící prostředky. Poté voda přeteče do dalších částí a na
řadu přijdou speciální bakterie, které vodu zbaví nečistot.

Náklady za vývoz žumpy jsou minulostí
„S pravidelným vývozem žumpy si už není třeba lámat hlavu. Při
ceně vývozu 300 korun za kubík ušetří čtyřčlenná rodina s produkcí 150 kubíků odpadních vod ročně až 45 tisíc korun,“ upozorňuje Rostislav Hellstein.
Ani úsporami výhody STMH nekončí. Recyklovaná voda dosahuje
vysokých hygienických kvalit a dá se využít na zalévání během
sucha nebo na napouštění okrasných rybníčků. Pokud uplatnění
pro přečištěnou vodu nenajdeme, lze ji po získání povolení vypustit do kanalizace, přilehlých potoků nebo nechat vsáknout do
půdy a tím přispět ke zlepšení stavu podzemních vod.

Nákup čističky ulehčí nový e-shop
Kompletní nabídku čističek pro rodinné domy, průmyslové výrobny včetně příslušenství a doplňkových služeb najdete na novém
e-shopu obchod.hellstein.cz. Zařízení si zájemci mohou objednat přímo v internetové prodejně, případně se zeptat obchodních zástupců a domluvit řešení na klíč. „S výběrem vhodné čistírny rádi našim zákazníkům poradíme. Abychom vám nákup co
nejvíce zpříjemnili, připravili jsme pro vás celoroční soutěž o výhry v hodnotě 150 tisíc korun,“ doplňuje Rostislav Hellstein.

Řešení na míru za výhodné splátky
Instalace domácí čističky svépomocí není pro šikovného kutila
rozhodně žádný problém. Ne všichni zákazníci jsou natolik zruční.
Od toho jsou tu naši konzultanti, aby připravili komplexní
řešení na míru, které zahrnuje výrobu, dodávku, výkopové práce, montáž, zaškolení majitelů a spuštění odborným technikem
přímo na místě. Nesmíme zapomenout také na profesionální poradenství při jednání s úřady, zpracování projektové dokumentace, přípravu jednotlivých povolení a doživotní servis.
Pořizovací cena za čistírnu na klíč se pohybuje od 100 do 150 tisíc
korun. Tím se ale nesmíme nechat odradit, neboť investice zdaleka nedosahuje nákladů za každou službu zvlášť, nemluvě o ušetřeném času. Čistírnu od Hellstein si každopádně můžete pořídit
i na splátky. Ve spolupráci s českým nejvýznamnějším poskytovatelem finančních služeb ESSOX nabízíme vždy variantu úvěru
s nulovým navýšením. Část finančních prostředků zákazníkům
dokonce vrátíme zpět v případě zpětného odkupu, pokud se rodinný domek připojí v budoucnu na nově vybudovanou veřejnou
kanalizaci.
Už jste si rozmysleli, komu svěříte čištění odpadních vod? Zavolejte nám, rádi vám s výběrem poradíme.
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Bez střechy bychom

neměli domov
Ke každému typu domu i prostředí patří jiná střecha. Jak zvolit tu ideální pro
váš dům?
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Konstrukce střechy
Střecha se skládá z nosné střešní konstrukce a střešního
pláště. Nosná konstrukce přenáší zatížení ze střešního
pláště do ostatních nosných částí domu a může plnit
i funkci jeho nosné vrstvy. U šikmých střech rodinných
domů tvoří hlavní nosnou konstrukci zpravidla střešní
dřevěný krov, který vyžaduje kvalitní, vyschlé a dobře
impregnované dřevo.
Klasická tesařská stavba krovů je vysoce odborné dílo,
vyžadující znalosti a praxi. U ploché střechy tuto funkci
většinou plní stropní konstrukce stejného stavebního
systému, ze kterého je dům postaven. V obou případech musí být konstrukce dimenzována tak, aby dokázala přenést trvalá zatížení, t.zn. váhu střešní krytiny,
tepelné izolace, hydroizolace. Musí bezpečně vydržet
i nahodilá, krátkodobá, ale extrémní zatížení sněhem
a větrem.
Hlavní nosné konstrukce zastřešení mohou být dřevěné,
železobetonové nebo ocelové. U rodinných domků jsou
konstrukce většinou dřevěné, někdy vyztužené ocelovými prvky. Počítáme-li se střešními okny nebo arkýři,
je třeba s tím při projektování konstrukce krovů počítat
od samotného začátku. Dodatečné osazení je sice možné, ale vyžaduje zásah do střechy i do její konstrukce.

Zateplení a větrání
Střecha musí být patřičně zateplena, aby poskytovala
ochranu a pohodlí. Podle způsobu větrání a umístění
větracích mezer rozlišujeme šikmé střechy na jednoplášťové, dvouplášťové a tříplášťové. Jednoplášťové
střechy, t. zn. střechy bez zateplení, bez fólie, s taškami
volně položenými na latích, jsou dnes používány minimálně. Tloušťku tepelné izolace a hydroizolace ovlivňuje trámová konstrukce střechy, tedy velikost vzdálenost
trámů. Z tohovyplývá, že neexistuje jednotný způsob
zateplování střešních krovů. Existují však normy pro tepelnou ochranu budov, které by měly být respektovány
a dodržovány.
Důležitou součástí střechy je izolace, která nás chrání
před povětrnostními vlivy, především deštěm a zimou.
Vodotěsná může být samotná krytina – nejsvrchnější vrstva střešní konstrukce. Často však bývá doplněna samostatnou vodotěsnou vrstvou ve formě fólie, asfaltového
pásu či stěrky. Zvláště u plochých střech je třeba věnovat
vodotěsnosti a odvodňování zvýšenou pozornost.
Neméně důležité jsou tepelně izolační vlastnosti střechy. V mírném podnebí plní střecha dvě hlavní funkce: v zimním období brání prochládání domu, v letním
jeho přehřívání. Právě špatně izolující střechou uniká
v zimě největší množství tepla. Kvůli energetické úspornosti při vytápění existují ve stavebnictví závazné formy
stanovující minimální tepelný odpor střešních konstrukcí pro různé typy budov.

Polystyren a minerální vata
Tepelná izolace jednoplášťových šikmých střech se většinou provádí v rámci krovu, nejčastějšími izolačními
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materiály jsou polystyren a minerální vlna. V ekologickém stavitelství se uplatňují různé přírodní materiály
jako ovčí vlna, starý papír či sláma.
Izolace v šikmé střeše může podle svého umístění tvořit „teplou“ nebo „studenou“ střechu. Pokud je položena v úrovni stropu pod nevytápěnou půdou, hovoříme o „studené“ střeše. Výhodou tohoto řešení jsou
nižší náklady ve srovnání s izolací provedenou v úrovni
krokví. Instalace v úrovni stropu vyžaduje jen minimum
odborných znalostí a souvisejících stavebních prací, takže může být realizována svépomocí.

Výběr střešních krytin
Materiály střech se mění – kdysi nejčastější pálená krytina je vytlačována betonovými taškami, namísto lehkých
eternitových šablon se objevují šablony z plechu s odolnou povrchovou úpravou. V posledních letech se jako
střešní krytina objevily i některé zcela nové materiály,
jako jsou recyklované plasty. Napodobeniny břidlice
a šindelů z nich vyrobené jsou dlouhodobě rezistentní
vůči povětrnostním vlivům a působí naprosto věrohodně.
Začněme klasikou, tedy pálenou taškou. Ty mohou mít
matnou i lesklou glazovanou povrchovou úpravu. Vyrábějí se z přírodního materiálu – keramické hlíny, takže
neobsahují žádné škodlivé přísady a snadno se recyklují.
Jejich výhodou je vzhledová a barevná stálost a dlouhá
životnost. Nevýhodou jejich váha, která se projevuje zejména při rekonstrukcích. Velkou devizou těchto krytin
je kromě jejich trvanlivosti i vysoká estetická hodnota.
Výrobci si tuto skutečnost uvědomují a proto je na trhu
široká škála nejen typů, ale i povrchových úprav krytin
a barevných variant. Za obrovský se dá označit sortiment doplňků, který vykrývá prakticky všechny potřeby
provádění krytin a řešení detailů.
Keramické střešní tašky můžeme dělit podle povrchové
úpravy na režné (přírodní) bez povrchové úpravy. Barevnost odpovídá pálené keramice, pozor ale na zásadní rozdíl mezi jednotlivými místy, kde se tašky vyrábí.
Výsledná barevnost je závislá na poměru jednotlivých
komponent jílu, který se pro výrobu využívá. Proto je
vhodné využívat k režným taškám hřebenáče právě
z toho výrobního závodu, ze kterého pochází i taška.

Betonové střešní tašky
Betonové střešní tašky se vyrábějí metodou dokonalého zhutnění betonové směsi s malým obsahem vody. Jejich povrch se následně ošetřuje dvěma až pěti nástřiky
na bázi akrylátu. Tato povrchová úprava zabraňuje usazování nečistot na povrchu tašky, navíc eliminuje výskyt
mechů. Účelem nástřiků je také zvýšit odolnost krytiny
vůči UV záření a rovněž proti vnějším povětrnostním
vlivům. Betonová střešní krytina je ve své hmotnosti
srovnatelná s keramickou střešní krytinou. Na trh se dodávají buďto jako velkoformátové střešní tašky, kterých
je na 1m2 potřeba 7,5 ks, což znamená velmi rychlou
pokládku anebo jako maloformátové střešní tašky, kterých je na 1 m2 zapotřebí 10 ks. Při pokládce betono-
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vých tašek je potřeba počítat s jejich hmotností. Konstrukce krovu tak musí být dostatečně únosná, s čímž
se při projektování počítá. Při použití betonové střešní
krytiny je bezpečný sklon 22 – 25°. Betonovou střešní
krytinu lze běžně použít i u střešních sklonů od 12°.
V tom případě je potřeba provést některá doplňková
opatření jako např. bednění apod. V případě speciálních střešních systému je možný sklon střechy dokonce
od 7°. Takové hodnoty sklony jsou obvykle možné jen
u plechových střech.

Krytiny z kovů
Kvalitní pozinkovaná ocel, titanzinek a hliník patří
k nejvyužívanějším materiálům pro lehké kovové střešní krytiny. Díky moderním úpravám a způsobům kotvení stále zvyšují svou odolnost. Životnost střešní krytiny
ovlivňuje kvalita celé střešní konstrukce včetně komponentů a také provedení pokrývačských prací a správné
odvětrávání střechy. Spoléháme proto na prověřené
firmy nabízející kompletní střešní systémy od jednoho
výrobce. Levné kovové střešní krytiny obvykle šetří na
kvalitě i tloušťce barvy.
U maloformátů, které se položí a ukotví jen na svém horním okraji hrozí, že střecha odlétne z konstrukce z důvodu nedostatečného ukotvení a podfukování, nadzvedávání větrem. Proto by měly být do sebe zafalcovány
nejlépe ze všech stran. Hlučnost při dešti, odlétání částí
střechy při silném větru, praskání na přímém slunci kvůli
větší tepelné roztažnosti lehkých kovových krytin patří k častým výtkám. Do značné míry se však týkají spíše
podezřele laciných plechových krytin. Rozhodující je totiž nejen zpracování a odolnost materiálu, ale i kvalita
podkladu a ukotvení. Stranou přitom nezůstávají ani vychytávky typu protihlukových pásek u maloformátových
krytin výrobce hliníkových střech Prefa, tlumící zvuky
vznikající dopadem dešťových kapek nebo krup.
Předností střech z kovů a jejich slitin je snadná a přesná
tvarovatelnost, což umožňuje realizovat představy o originálním designu stavby. Všechny kovové lehké krytiny
lze využít i na fasády nebo jejich části.Titanzinek patří
k luxusnějším materiálům. Investice do něj se vrací v dlouhé životnosti a ve stálém efektním vzhledu. Materiál je
bezúdržbový, což znamená, že jej není třeba po celou
dobu životnosti natírat ani jinak povrchově upravovat.
Z titanzinku se vyrábějí také odolné okapové systémy.
U lehkých kovových střech je výhodou komplexnost.
Okolo komínů, oken, svodů, žlabů se používají komponenty z jednoho plechu ve stejné kvalitě, barvě,
záruce, jako je celá střecha. Nemá význam investovat
do drahé střešní krytiny s životností přes 70 let, když
komponenty vydrží sotva 40 let. Díky moderním způsobům uchycení kovové krytiny lépe odolávají nepřízni
počasí, samozřejmě při správném kotvení k podkladu.
Pro skládané maloformáty (např. taška, šindele i drážkované typy) by mělo platit pravidlo kotvení k podkladu skrytým způsobem, tj. neviditelným a nedostupným
pro vodu, vlhkost.
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Populární hliník
Hliníková střešní krytina koncovým zákazníkům předkládá celkem zajímavé výhody a využití. Nabízí dlouhou životnost a velmi snadnou údržbu po celou dobu
své funkčnosti. Kromě jiného je obdařena i nižší hmotností, takže střešní konstrukce není tak zatížena a není
potřeba jí dělat tak robustní, takže úspora finančních
prostředků je značná.
Hliníková střešní krytina je takřka nerozbitelná. Rozhodnutí pro tuto alternativní možnost připadá i ve
chvílích menších či rozsáhlejších rekonstrukcích na původní staré krovy, které již neposkytují takovou nosnost. Existují dva typy hliníkových střech – bez povrchové úpravy a s povrchovou úpravou: krytina je opatřená
polyesterovým lakem zdokonalující mechanické a chemické vlastnosti
Hliníková střešní krytina vydrží i několik desítek let.
Z dlouhodobého pozorování vychází najevo, že ani hranice stovky není až tak nereálnou metou. Právě z těchto důvodů narážíme na prodloužené záruky výrobců
ke 40 letům. Krytina se navíc vyrábí ze 100% recyklovatelného hliníků, takže se zde setkáváme i s otázkou
udržování kvality životního prostředí.
Hliníková střešní krytina má samozřejmě i celou řadu
nevýhod, kvůli kterým jí mnozí stavitelé rovnou zatracují. V oblastech průmyslové zóny je třeba zakoupit
dražší verzi s povrchovou ochranou proti kyselým dešťům působící na tento materiál destruktivně. Po delší

době tento typ materiálu nepříznivě tvrdne a dokonce
i praská. Hliníková střešní krytina je navíc velkým lákadlem pro nenechavé zloděje, kteří ve vaší střeše vidí
celkem zajímavý způsob obohacení. Nebyli byste první,
jejichž střecha zmizela prakticky přes noc. V porovnání
s klasickou pálenou taškou je realizace hliníkové střešní
krytiny mnohem dražší.

Plastová střešní krytina
Současné trendy vedou k tvorbě plastových imitací takřka všech druhů výrobků a zboží, je tedy jasné, že ani
střešní krytiny nezůstaly v tomto směru stranou. Vzhledem k tomu, že materiály na plastové bázi využíváme
dennodenně, stávají se i součástí našich domů, konkrétně nahrazují tradiční střešní krytiny. Jejich vizuální podoba je takřka k nerozeznání od originálních materiálů.
Pravděpodobně nejznámějším typem imitace svého přírodního předchůdce je plastová břidlice. Tuzemští výrobci ji dodávají v několika odlišných formátech. Dalším
typem plastových střešních krytin jsou imitace betonových tašek, které jsou pohledově k nerozeznání od skutečných. Ale ani takový materiál, jako je dřevěný šindel
nebo eternit nezůstal bez své plastové imitace.
Ač každá z nich vypadá jinak, mají jedno společné, a to
je lehkost a zároveň nižší pořizovací náklady, ve srovnání s krytinami z originálních materiálů. Tyto nesporné
výhody je předurčují k použití při rekonstrukcích střech
a rovněž při pokrývkách nových střech, které mají sub-

tilnější krovy.
Plastová břidlice se na našem trhu nabízí v mnoha různých typech provedení. K jejím nejcharakterističtějším
vlastnostem se řadí tvárnost, jednoduchá pokládka
a také pochůznost a navíc i odolnost vůči růstu mechů.
Plastové krytiny jsou bezúdržbové, dobře odolávají mechanickému poškození například v podobě krup. Co se
týče pravidel pokládky, princip odpovídá pokládce břidlicových a eternitových krytin. Některé plastové krytiny
mají svá specifika, která jsou odlišná ve způsobu pokládky. Mohou být totiž přišroubovány například měděnými
šrouby do plnohodnotného bednění. Tím se stává taková plastová střešní krytina ještě více odolnou vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám. Tyto typy krytin jsou
doporučovány zvláště do horských oblastí, kde se musí
střechy často vyrovnávat s prudkými poryvy větru.
Česká plastová šablona je imitací eternitu a navíc je
opatřena takzvanou vodní bariérou, která zabraňuje
vzlínání vody. Jsou-li na střešní konstrukce montovány
pláště z plastů, je třeba vždy provést protivichrovou
ochranu. Co se týče provedení střešních detailů, mohou
být použity jak plastové doplňky, tak klasické klempířské doplňky.
V případě plastové náhražky betonových střešních
krytin se jedná o materiál s nízkou nasákavostí, který
je vyráběn se směsi křemičitého písku a drcených pet
lahví. Jeho nejlepší vlastnosti jsou nenasákavost, velká
pevnost a dlouhodobá odolnost vůči vlhkosti i mrazu.
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Plastové tašky mají oproti betonovým trojnásobně vyšší
únosnost při výrazně nižší hmotnosti. Klasické základní
betonové tašky mají hmotnost mezi 4 – 4,5 kg, ovšem
plastové pouhých 2,5 kg.

jsou i náklady na následnou údržbu již hotové střechy
z kanadských šindelů. V neposlední řadě je třeba zmínit
také přirozený a navíc i moderní vzhled, snadnou montáž a nízkou hmotnost.

Moderní šindele

Rekonstrukce střechy

Plastový šindel je přesnou kopií takzvaného Drdlíkova
dřevěného šindele. Jedná se o český patent, jenž byl
vyvinut jako střešní krytina a obklad, s tím, že jeho použití je všestranné. Využívá se tedy nejen jako střešní
krytina rodinných domů, či chalup a chat, ale rovněž
jako obklad stěn a soklů. Pokud se využijí navíc plastové
doplňky typu úžlabí a nároží, je možné s plastovým šindelem pokrývat, ale i obkládat mnohem složitější tvary.
Hmotnost šindele je cca 400 g , a na 1 m2 je jich potřeba
asi 20 ks. Dlouhá životnost je hlavní předností plastového šindele. Pro plastové šindele nejsou problémem ani
náhlé změny teplot (plast obecně má výraznou teplotní roztažnost, proto změny teplot budou negativní ).
Vzhledem k vysoké ceně klasických dřevěných šindelů
jsou tyto plastové finančně dostupnější náhražkou, která je vidět občas již i v horských lokalitách.
Kanadské šindele patří k vysoce kvalitním typům asfaltové střešní krytiny, které na náš trh dodává přední světový výrobce IKO a CRC. K přednostem kanadských šindelů patří nízká hmotnost, jednoduchá montáž a také
přijatelné ceny. Kromě nízkých pořizovacích nákladů
v porovnání s dalšími tradičními materiály je to také
extremní odolnost vůči povětrnostním vlivům a skvělé izolační schopnosti, co může kanadský šindel svým
uživatelům nabídnout. Navíc jejich nízká hmotnost
umožňuje pokládku nových šindelů na stávající, byť
poškozenou šindelovou střechu. Odpadá tedy nutnost
rekonstrukce či renovačních prací.
Další úsporu nabízí jednoduše možnost upravit šindel
tak, aby se oříznutím zbylého materiálu získaly finančně náročné střešní díly, jako například hřebeny nebo
nároží, které se musejí jinak pořizovat. Zcela minimální

Chystáte se na rekonstrukci starší střechy? V tom případě by vás v první řadě mělo zajímat, zda rekonstrukce
vyžaduje ohlášení na stavebním úřadě či stavební povolení.To, zda budete potřebovat rekonstrukci střechy
či výměnu střešní krytiny ohlásit, závisí především na
rozsahu prováděných prací. V § 103 odst. 1 stavebního
zákonu je uvedeno, že stavební povolení ani ohlášení
stavebnímu úřadu nevyžadují udržovací práce, jejichž
provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a nejde o udržovací
práce na stavbě, která je kulturní památkou.
Pokud splňujete všechny zmíněné požadavky, na stavební úřad nemusíte chodit. Je však třeba posoudit, zda
výměna střešní krytiny neovlivní požární bezpečnost,
zdraví osob, stabilitu a vzhled stavby a životní prostředí. Tuto činnost je vhodné nechat na projektantovi, který zpracuje projekt rekonstrukce domu, příp. na samotném stavebním úřadě.
Požární bezpečnost stavby může být ovlivněna například výměnou nehořlavé střešní krytiny (pálená taška, plech, betonové tašky) za střešní krytinu hořlavou
(dřevěný šindel, asfaltový šindel, krytina PVC), stabilita
může být ovlivněna použitím těžší střešní krytiny, která
vyvodí vyšší zatížení na dřevěný krov (například výměna
plechové krytiny za pálené či betonové střešní tašky).
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Změna vzhledu
Pokud nebudete měnit střešní krytinu za úplně stejnou, akorát novější krytinu, změníte tím vzhled stavby.
V tom případě již výměna střešní krytiny vyžaduje ohlášení stavby stavebnímu úřadu. Stejně tak bude třeba
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vyřídit stavební povolení v případě vybudování nového
střešního okna či vikýře. Z toho vyplývá, že například
provedení půdní vestavby vyžaduje stavební povolení.
Ještě před tím, než se pustíte do rozsáhlé rekonstrukce, podrobně analyzujte stávající stav a odhalte všechny nedostatky, se kterými nejste spokojeni (např. kudy
do konstrukce zatéká). Můžete si nechat střechu prohlédnout pokrývačem, který vás na nedostatky upozorní. Vykazuje-li střecha složitější závady, doporučuje se
obrátit na autorizovanou osobu, která provede i průzkumné sondy apod.
Nemusíme zdůrazňovat, že rekonstrukci střechy byste
měli svěřit zkušenému řemeslníkovi. Ten vám poskytne
ucelené informace a dokáže s ohledem na povětrnostní podmínky v dané lokalitě vhodně poradit a vybrat
vhodný typ střešní krytiny. Můžete samozřejmě využít i služeb projekční kanceláře a zadat si zpracování
projektu, za který však zaplatíte. Tyto podklady pak
slouží ke kontrole vykonávané práce samotnými pokrývači. V dokumentaci získáte nejpodrobnější informace
o všech nesrovnalostech, a zároveň získáte řešení těchto odhalených problémů. Velkou nevýhodou však zůstává, že ne každý pokrývač bude chtít podle takové
dokumentace pracovat.
Pokrývač může preferovat jiné pracovní postupy a používat odlišné materiály. Pokud máte tedy v blízkosti
pokrývače s dostatečnými zkušenostmi a referenční
stopou v podobě velkého počtu spokojených klientů,
určitě se obraťte výhradně na něj. Pokrývač by vám měl
na prováděnou práci poskytnout dostatečnou záruku.
Při zpracování projektové dokumentace výměny střešní krytiny se zohledňuje především místní klimatické podmínky, umístění domu do terénu, orientace ke
světovým stranám apod. Je nutné vycházet z příslušné
sněhové a větrové oblasti. Podle těchto specifikací vám
pak bude navržen ideální tvar střechy a střešní krytina
pro danou lokalitu. Při rekonstrukci střechy se rovněž
zohledňuje stáří a celkový stav. Staré krokve nemusí vyhovovat novému typu střešní krytiny.

Ochrana proti bleskům
Každý, kdo staví, musí respektovat stavební zákon
183/2006 Sb. A prováděcí vyhlášku 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby. Vyhláška 268/2009 Sb.
byla aktualizovaná a její definice, zda je hromosvod povinnou výbavou domu, je formulována tak nešťastně,
že bývá předmětem diskuzí. Vyhláška říká, že ochrana
před bleskem se musí zřizovat tam, kde by mohl způsobit ohrožení života a zdraví osob, zejména ve stavbě
pro bydlení. Stavba pro bydlení však není dále specifikována a tudíž je možné si vyhlášku vykládat různým
významem. Bohužel nejednotný bývá i přístup stavebních úřadů, takže není ani soudce.
Nejběžnějším jímacím zařízením, které najdeme na českých střechách je hromosvod Franklinova typu, jenž se
skládá z jímací neboli bleskosvodné tyče, která se umísťuje na nevyšším bodě objektu, kde má za cíl zachycení
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blesků a všech elektrických výbojů. Pro větší objekty se
užívá těchto tyčí více, vzdálenost mezi nimi by neměla
překročit 30 m. To vše za předpokladu, že střecha nemá
větší úhel než 45°, neboť tyčový jímač má ochranné pásmo ve tvaru kužele o vrcholovém úhlu 90°. Jestliže je
střecha širší nebo zcela plochá, používá se jako doplněk
jímací mříž, která tvoří i samotný svod.
Na rodinných domech se nejčastěji využívá tzv. hřebenové vedení, jež tvoří sestava nižších jímacích tyčí a svodů vedených po nejvýše položených místech budovy.
Jímací soustavu s uzemněním spojují svody vedoucí přes
střešní krytinu a fasádu nebo skrytě k místu uzemnění, kde se napojují na zemnicí tyče, pásy či desky, jež
umožňují bezpečný rozptyl výboje do země. Svody se
vyrábějí především z pozinkované oceli.
Kromě klasických hromosvodů se v poslední době prosazují i takzvané aktivní hromosvody (PDA). Ty kolem
sebe vytvářejí elektrický potenciál umožňující snazší
cestu bleskovému výboji, systém PDA tak pokrývá větší prostor chráněného objektu. Je tu však jeden háček.
Současné normy s aktivními jímači počítají, avšak legislativa je vnímá jako čistě mechanický bod, takže pro
větší pokrytí nebo složitější topografii stejně nařizuje
instalaci většího počtu jímačů.
Nejvíce používané materiály pro výrobu hromosvodu
jsou zinkovaná ocel, měď a slitiny hliníku. Hromosvod
se skládá z následujících tří částí: Jímač hromosvodu,
svod hromosvodu a uzemění hromosvodu. Jímač hromosvodu zajišťuje zachycení blesku a bývá umístěn na
vrcholu chráněného objektu. Dělí se na jímač, což je
například jímací tyč, jímací vedení nebo mřížový jímač.
Dále může být jímač tzv. nahodilý, ve formě vodivého
konstrukčního prvku na objektu, což je například plechová krytina.
Jímací tyč je asi nejčastější způsob konstrukce hromosvodu. Jedná se o ocelovou tyč, která převyšuje vrchol
objektu a vykrývá ochranné pásmo ve tvaru kužele.
Ochranné kuželové pásmo začíná na horním konci tyče
a rozprostírá se pod sklonem 45°. Jímací tyč hromosvodu musí mít tedy takovou výšku, aby ochranné pásmo
pokrylo všechny části objektu. Je-li objekt větší, je třeba
umístit více jímacích tyčí.
Jímací vedení je tvořeno pozinkovaným drátem, který
vede po střeše objektu. Drát taktéž vytváří ochranné
pásmo, a to ve formě trojúhelníku pod sklonem 45°.
V případě, že střešní rovina má sklon menší, je potřeba
doplnit příčné vedení a jím je vytvořena mřížová jímací
soustava. Jako svod je využit elektrický vodič, který spojuje jímač s uzemněním. Nejčastěji se vyskytuje ve formě ocelového lana, které se táhne svisle na vnější stěně
objektu. Počet svodů se odvíjí od půdorysného obvodu
budovy, kdy nejmenší počet jsou dva svody a na každých započatých 30m náleží další.

Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com

12. MEZINÁRODNÍ VELETRH NÁBYTKU, INTERIÉRŮ A BYTOVÝCH DOPLŇKŮ | 10.–13. 10. 2019

Veletrh zahalený do Boho stylu
i čínského designu
Podzimní veletrh FOR INTERIOR již podvanácté představí
novinky a trendy spadající do světa nábytku, interiérů
a bytových doplňků. Návštěvníci budou mít možnost
seznámit se nejen s pracemi čínských designérů
a japonských nábytkářů, ale také se současným fenoménem
zvaným „Boho styl“. Populární akce se koná ve dnech
10. až 13. října 2019 v letňanském výstavišti PVA EXPO PRAHA.

V duchu fenoménu
Jednou z novinek podzimního veletrhu FOR INTERIOR bude také kavárna pro návštěvníky zařízená rukama designérů v Boho stylu. Tento trend se do povědomí
veřejnosti i profesionálů poprvé dostal prostřednictvím módního průmyslu, kdy
snoubil prvky hippies a gypsy. Jeho princip svobody pohybu, pohodlí a přirozenosti
se natolik vpil pod kůži veřejnosti, že brzy začal expandovat i do dalších oblastí
designu. A ten interiérový není výjimkou. Boho styl na své „uživatele“ dýchá zemitými barvami, třásněmi, krajkami i divokými vzory. Návštěvníci veletrhu budou
mít možnost poznat, jak blahodárně působí na lidskou mysl přítomnost tohoto
fenoménu i v interiéru.
V rámci expozic se v PVA EXPO PRAHA bude prezentovat i designová značka
ZHENG Store, která nabízí unikátní produkty interiérů a exteriérů domácností. Své
síly spojila s vyhlášenými čínskými designéry a její ﬁlozoﬁí je dostupnost luxusního bydlení pro každého. V říjnu představí mikrokrystalickou dlažbu s originálními
vzory, netradiční koupelnové vybavení, ručně vyráběná umyvadla nebo masivní
koupelnový nábytek v kombinaci s mramorem.

Program pro odborníky
Veletrh FOR INTERIOR kromě nabitého doprovodného programu představí i letos
oblíbený hit z posledních ročníků – ZÓNU SPÁNKU. Vystavovatelé z tuzemska i zahraničí, kteří se specializují na produkci nábytku souvisejícího s kvalitním a zdravým spánkem, představí nové kolekce produktů, soﬁstikované technologie, ale
i tradiční výtvory poctivého řemesla. Spánková sekce bude k dispozici v Hale 3,
kde budou vystaveny renomované značky postelí, matrací, ale i lůžkovin a dalších
souvisejících produktů.

Veletrh FOR INTERIOR pamatuje také na potřeby a přání profesionálů z oboru,
a proto, také letos nabídne bohatý doprovodný program s přednáškami, workshopy a dalšími setkáními s uznávanými osobnostmi napříč obory. Nebude chybět ani
autogramiáda designérky a specialistky na trendy Ivy Bastlové, která svou novou
knihu zasvětila barvám v interiérech. Příchozí mohou na letňanském výstavišti
navštívit (od druhého dne konání veletrhu) také souběžnou akci, kterou je gastronomický veletrh FOR GASTRO & HOTEL.
Více informací najdete na: www.forinterior.cz.

Kupujeme nový

domov
Pořízení nového rodinného domu je často největší životní investicí. Do hledání nového
bydlení by mělo proto promluvit nejen srdce, ale také rozum.
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Než se nastěhujete do svého nového domu, musíte ujít
poměrně dlouhou cestu. Ta může být plná nástrah. Na
začátku je výběr pozemku, pokud dům ještě není postavený, jednání s úřady a vyřízení hypotéky v bance.
Když si vytipujete lokalitu pro svoje nové bydlení, vysledujte si blízkost lékařské služby, obchody, základní
školu, nemocnici v dojezdu, prostudujte si okolí pozemku. Dalším zásadním a často podceňovaným bodem při
prověřování nového bydlení je budoucí okolní zástavba. Je třeba se seznámit s územním plánem a zjistit,
zda vám za pár měsíců nezačne developer stavět před
okny nový bytový dům. Územní plán je k nahlédnutí na
příslušném městském úřadu a někdy je zveřejněný i na
webových stránkách města.

Posvěcení od právníka
Pokud jste si vybrali už postavený dům nebo jste se rozhodli počkat, až ho developer postaví, čeká vás podpis kupní smlouvy. Rozhodně ji nepodepisujte, pokud
neobsahuje všechny náležitosti a něčemu nerozumíte.
Nemovitost musí být ve smlouvě přesně specifikována:
adresa, označení v katastru, výměra. Pokud by na pozemku vedle kupovaného domu byly ještě další objekty
nezaevidované v katastru, o jejich zaevidování byste se
pak museli postarat vy. Smlouvu by měl vidět právník,
často jsou totiž psané víc ve prospěch prodávajícího než
kupujícího. Využít právníka se vám dozajista vyplatí. Ať
prověří úplně všechno. Zdaleka se nejedná jenom o to,
aby si pročetl kupní smlouvu, než ji podepíšete.
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Koupě budoucího domu
Pokud se chystáte koupit ještě nepostavený dům, první,
co byste měli udělat, je prověřit si developera. Zajímejte
se o projekty, které už případně postavil. Zjistěte si, jestli
byli klienti s firmou spokojení. Nejjednodušší je zajet se
na některý z hotových projektů podívat a na místě rovnou odchytit některého z majitelů domu.Většina developerů začíná domy nabízet už ve chvíli, kdy má od stavebního úřadu vydané jen územní rozhodnutí. Lepší je
s nákupem počkat alespoň do chvíle, kdy má developer
na bytový projekt vydané pravomocné stavební povolení.
Před koupí jakéhokoli pozemku se vždy ujistěte, že území, ve kterém se pozemek nachází, je v územním plánu
obce vymezeno jako obytné a že pozemek leží uvnitř
hranice zastavitelného území obce. Ač se taková kontrola může jevit jako samozřejmost, lze se bohužel v praxi
setkat i s takovými případy, kdy kupující teprve po nabytí
vlastnictví k pozemku zjistí, že územní plán stanoví jiné
funkční vymezení (např. zeleň či veřejné vybavení apod.),
a s takovou skutečností lze bojovat jen velmi obtížně.
Podle toho, v jaké fázi dům kupujete, se odvíjí i to, jakou smlouvu budete s developerem sepisovat. Územnímu rozhodnutí odpovídá rezervační smlouva a stavebnímu povolení smlouva o smlouvě budoucí kupní.

Rychle nebo pomaleji?
Stavební trh je v Česku přesycený firmami, které nabízejí stavbu rodinného domu na klíč, kdekoliv, z čehokoliv a samozřejmě za nejlepší cenu. Volba padne
nejčastěji na zděný dům, nebo dřevostavbu. Přestože

Platí
až do019
.2
15. 10

Hrajte s Úvěrem od Buřinky
o nové auto do rodiny!
Vylepšete si svůj domov s Úvěrem od Buřinky, který doložíte jen fotkami, a k tomu
ještě hrajte o nové auto combi! Každých 100 000 Kč vašeho úvěru je ve hře!
Zbývá vylosovat ještě dva vozy!
Více informací na www.burinka.cz

jsou v našich zeměpisných šířkách stále více poptávané
klasické zděné domy, zájem o dřevostavby rok od roku
vzrůstá. Kdo nefandí dřevostavbám často argumentuje
tím, že co do životnosti nedají se se zděným domem
srovnávat. Realita je ovšem taková, že životnost domu
nemusí nutně souviset s tím, z čeho je postaven, ale jak
je postaven. Nebude-li dodržen technologický postup
té dané stavby, bude tím ohrožena životnost domu a je
jedno, zda je z cihel nebo ze dřeva. Výhodou dřevostaveb či montových domů je jejich rychlá realizace. Lidé si
tak nové bydlení mohou užívat velmi brzy.

Chcete zděnou klasiku?
Ověřeným a nejrozšířenějším typem rodinných staveb
stále zůstávají zděné domy. Tradiční zdicí materiály
jsou staletími prověřené a nabízejí tak sázku na jistotu.
Mezi výhody zděných domů patří nehořlavost, nízká
citlivost materiálů na vodu a výborná tepelná akumulace. Ta udržuje v místnosti v zimě teplo a v létě naopak
poskytuje příjemný chládek. Zděné domy navíc nabízejí
široký prostor pro realizaci energeticky úsporných staveb. Díky použitým materiálům a tlustým (zatepleným)
stěnám se výrazně zlepšuje zvuková izolace budovy, což
zvyšuje komfort bydlení. V neposlední řadě je důležitý
i fakt, že zděné domy jsou odolné vůči případným biologickým škůdcům a méně náročné na přesnost a kvalitu provedení než dřevěné domy.

Chytré cihly
Výběr vhodných stavebních materiálů je důležitý
z hlediska fyzikálních vlastností prvků, jejich životnosti a v dnešní době hlavně z důvodu tepelných ztrát
a energetické náročnosti výsledné stavby. Zděné domy
jsou realizované tzv. klasickou technologií za použití cihelných (pálených) materiálů nebo materiálů na bázi
betonu či pórobetonu. Zděné domy, zdicí materiály
a lepidla byla v posledních letech značně inovována.
Zdění už dnes neznamená míchačku, cement, vápno
a kolečko. Standardem jsou suché maltové směsi nanášené v tenké vrstvě nebo polyuretanová pěna jako bezcementové pojivo. Tato technologie zamezuje vzniku
tepelných mostů a zlepšuje izolační vlastnosti budov.

Proč dřevo?
Dřevěné domy se na našem území stavěly odedávna.
Dřevo bylo jako přírodní materiál dostupnější a levnější. Vinou dřevěných komínů a doškových střech ale docházelo k častým požárům, což vedlo k vydání patentů
v letech 1751 a 1755, které zakazovaly výstavbu dřevěných domů. Další ránu utrpěly dřevostavby s příchodem železobetonové kultury a po 40 let byly pro Čechy
tabu. Moderní technologie dnes umožňují jejich návrat
a nabízejí levnější a úspornější bydlení než kdy předtím. Jedná se návrat k původnímu přírodnímu materiálu, dřevu, ale v moderní podobě. Základním znakem
montovaných staveb obecně je vyrobení většiny dílů
konstrukce v továrně, jejich finální kompletace již pro-
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bíhá na staveništi. To významně ovlivňuje nejen dobu
výroby, ale I přesnost vyrobených dílů, a tím i kvalitu
celé stavby. Základem konstrukce panelů montovaných
dřevostaveb je opláštěný dřevěný rám, vyplněný tepelně-izolačním materiálem.

Montované dřevostavby
Montované dřevostavby jsou sestavené z větších celků,
především stěn, příček a stropů, které se na stavbě montují k sobě. A to z již hotových stěn, stropů a případně
střešních panelů. Výroba panelů pro montované dřevostavby probíhá ve výrobních závodech realizačních
firem a vychází z pečlivě provedeného projektu. Panely pro montované dřevostavby se připravují v takových rozměrech, aby je bylo možné naložit na kamion,
a také v různých fázích dokončení. Tuzemské firmy jsou
dnes již schopné postavit kompletní montovanou dřevostavbu na klíč v rozpětí týdnů. Zásadními přednostmi
montovaných dřevostaveb jsou tedy rychlost výstavby,
preciznost výroby, téměř nulové riziko znehodnocení
stavby deštěm, výstavba suchým způsobem, která nevyžaduje technologické přestávky. Je však třeba zajistit
přístup kamionu na pozemek a staví se za pomoci jeřábu.
Nesmíme si však plést pojmy montovaný dům a dřevostavba, jelikož dřevostavba může být montovaná,
ale také nemusí. Dřevostavby jsou obecně stavby, jejichž nosný systém (nosná konstrukce) je ze dřeva
nebo z výrobků na bázi dřeva. Montované domy jsou
stavby vytvořené suchou cestou, kdy se předem připravené díly na stavbě spojují různými způsoby. Čili
některé dřevostavby do této kategorie spadají, ovšem
materiálem nosných stěn montovaného domu může
být například i betonový panel apod.

Jak se liší cena?
Cenu zděné stavby a dřevostavby nelze jednoduše porovnat, protože zde hraje roli velké množství aspektů.
Vezmeme-li stejný dům vysoké kvality výrobků a práce,
na stejném pozemku a ve stejné energetické třídě, dojdeme k závěru, že cena zděného domu a dřevostavby
bude na stejné úrovni. Pro představu porovnejme například dům zděný z vápenopískových tvárnic a dřevostavbu s difuzně otevřenou konstrukcí, kde dřevo netvoří pouze rámovou konstrukci stěny, ale jsou použity
izolace na bázi dřeva místo polystyrenu. Pokud však
bude někdo chtít porovnávat polystyreno-dřevostavbu (95 % trhu dřevostaveb), musíme najít i kvalitativně
odpovídající zděný dům, jako je například dům z porobetonových tvárnic, „cihlovzduchu“ nebo betonové
duté skořepny. I zde dospějeme k závěru, že rozdíl cen
je zanedbatelný.

Dům ze železobetonu
Dalším typem montovaných staveb, v tomto případě
masivních, jsou objekty postavené ze železobetonových panelů. Jejich těžší konstrukce spojuje výhody
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Nechte si
změřit vodu
v analytické
laboratoři
Nově
stanovujeme
i pesticidy
Chcete si být jisti, že je vaše voda dobrá?
Najdete nás na FOR ARCHu

www.moni.cz

zděné a montované stavby. Nejde o neznámou technologii, známe ji z panelových sídlišť. Současné panely
však mají výrazně lepší tepelně izolační parametry, akumulaci tepla, širokou škálu možných povrchových úprav
a v neposlední řadě i přijatelnou cenu. Co se týče samotné technologie, izolační vrstva konstrukčního prvku je sevřena mezi dvěma železobetonovými deskami.
Styčné plochy panelů ve spárách jsou zality betonovou
zálivkou, spáry utěsněny tmelem. Pracnost na staveništi
samém je v tomto případě minimální. Železobetonové
panely se však hodí pouze k výstavbě obytných a typových rodinných domů. Ve srovnání s dřevostavbami
mají vyšší nároky na realizaci stavby.

Způsoby financování
Existují různé způsoby, jak financovat výstavbu nového rodinného domu. Člověk může mít naspořeno
dost vlastních peněz nebo si peníze půjčit a využít hypotéku. Základní rozdíl ve financování koupě nebo výstavby domu je v čerpání prostředků hypotečního úvěru. Při financování koupě je úvěr vyplácen jednorázově,
u výstavby pak postupně. Samozřejmě platí, že čím více
vlastních finančních prostředků máte, tím lepší úrokovou sazbu můžete v bance vyjednat. Oblíbenou variantou je také ručení jinou nemovitostí, pokud takovou
možnost zájemce má.

S pomocí hypotéky
Při výstavbě nemovitosti se uvolňují finanční prostředky
z hypotéky postupně. Částka pro zahájení stavby vychází z hodnoty pozemku, což je většinou dostatečná zá-

102 | Bydlení

ruka na poskytnutí financí do začátku. Jak stavba roste, zvyšuje se její cena, což se ověřuje prostřednictvím
dohlídek odhadcem. Stavba se tak průběžně oceňuje
na novou vyšší zástavní hodnotu, a tak je možné čerpat
další prostředky z úvěru. Vznikající stavba už se nezastavuje zvlášť, protože je automaticky součástí pozemku,
a předmětem zajištění je stále stejná nemovitost tvořená
pozemkem a stavbou. Pokud někdo umí nakoupit stavební materiál za lepší ceny, sehnat šikovné a levné řemeslníky nebo zvládá zajistit si část výstavby svépomocí,
může výrazně ušetřit. Zajištění výstavby svépomocí včetně organizace veškerých dodavatelů dílčích prací však
není nic jednoduchého a skutečné náklady jsou v takovém případě obtížně predikovatelné. Klient by měl vedle
hypotečního úvěru disponovat také dostatečnými vlastními prostředky. Oproti tomu je stavba na klíč v podstatě hotovým produktem, který obsahuje jasné parametry,
jako jsou termíny, kalendář plateb a podobně.

Hypoteční specialista
Pokud máte jasno, že v nejbližších měsících, či dokonce
co nejdříve chcete bydlet ve svém, spojte se s hypotečním specialistou pro posouzení nezávazné kalkulace
a dalších možností. Jednak budete znát vaše minimální
a maximální možnosti při výběru nemovitosti a zároveň už budete mít pomocníka-specialistu, který se postará o celý průběh zajištění financování včetně plánu
a harmonogramu. Nebudete muset běhat po bankách
a ztrácet čas i nervy.
Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com

Sladký život

na zahradě (s vodou)
Málokterý televizní pořad či web má takovou šanci získat zájem diváků (návštěvníků) jako ten, jehož děj se točí kolem zahrady. Téma stále aktuální a svěží – už
několik tisíciletí. Otázky týkající se bazénů, teras, fontán, soch nebo umělého
zavlažování se řešily 4000 let před naším letopočtem snad se stejnou vášní jako
dnes. Možná i proto, že zahrada zkrátka vždycky byla a je vnímána také jako
odraz svého majitele. A vy znáte někoho, kdo by netoužil po odrazu co nejvíc
lichotivém?
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Pokud někdo o vaší zahradě prohlásí, že je to originální umělecké dílo, věřte, že vám nechce jen planě zalichotit. Za umění se totiž zahrada vždycky považovala a není divu, že úžasná přírodní scenérie inspirovala
také tvůrce. Prolíná se výtvarným uměním, hudbou literaturou, filmem… Zahrada byla například velmi silným
magnetem pro velkého impresionistu Clauda Moneta,
který tak mistrně přenesl na plátno hru barev, světla
a stínů, atmosféru svých zahrad v Giverny. Jeho nádherná jezírka plná leknínů dodnes vzbuzují nadšení…
Pravdou je, že zahradě Claude Monet věnoval veškerý
svůj čas a jak sám říkal, i peníze. Tak daleko samozřejmě
v zahradnické vášni jít nemusíme, určitě se však vyplatí
zajet si do normandské Giverny pro potěšení a inspiraci.

Co se nosí?
Hitem posledních let jsou přírodní zahrady a k tomu se
přibližují některé anglické zahrady, v podobném duchu
je najdeme i na francouzském nebo italském venkově.
Jde zde o práci s rostlinami v tom nejpřirozenějším stylu. Pokud ale patříte k lidem, které znervózňuje sedmikráska v trávníku, pak tento druh zahrady není pro vás.
Do zahrady si vneste styl, který právě vám bude dělat
dobře, a ne ten, který je IN.
Pro někoho je zahrada místem, kde se dá slušně spole-
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čensky zavířit (třeba na grilovací párty), prožívat rodinné radosti, nebo si prostě jen tak v soukromí rozjímat.
Zahrada nás spojuje s přírodou, ale současně poskytuje
komfort, který k pohodě potřebujeme – tedy pokud si
vybereme vhodný nábytek. Je jisté, že s jídelním stolem
a pár židlemi už dneska nevystačíme (k radosti výrobců) a také, že v houpacím lehátku nebo v zavěšené síti
má člověk daleko větší šanci zapomenout na všechny
starosti světa a dobít si energii. Trend, který přináší co
největší pohodlí je tedy velmi vítaný.

Magie vodopádů
Těžko asi někdo spočítá, kolik filmových „koupacích“
scén se odehrává pod vodopádem nebo alespoň pod
splavem. Milovníci příběhů Karla Maye si nejspíš okamžitě vybaví Poklad na Stříbrném jezeře… Kouzlo
padající vody samozřejmě nepřitahuje jenom filmaře
a tak si vybavujeme bazény a jezírka nejrůznějšími typy
kaskád, fontán, vodopádů – pro osvěžení, uvolnění i atmosféru zahrady, ve které se při zvuku vody tak příjemně rozjímá.
Na celkovém výrazu zahrady se tvar vodopádu nesporně podpisuje, proto je potřeba zvážit všechny možné
i nemožné varianty. Velmi zjednodušeně můžeme vodopády dělit na formální (charakteristické jsou geo-

metrické tvary) a neformální, které mají nepravidelné
tvary a působí tudíž mnohem přírodněji. Představte si
třeba vodopád jednoduchý a nízký – pokud chcete, aby
se zahrada opticky rozšířila a zkrátila, pak to může být
dobrá volba. Naopak kaskádovitý tvar prostor vizuálně
zúží a prodlouží.

Tam za vodou v rákosí
Velmi módním a žádaným vodním prvkem je v současné jezírko a pokud je to jezírko koupací, máte ještě
nějaké body navíc. Pokud se jeho tvorby ujme zkušený
odborník, může svým majitelům dělat radost několik
desítek let. Důkazem je vůbec první koupací jezírko
(bez techniky) v hornorakouské obci Dörfl, které bylo
postaveno před více než třiceti lety. Je prý stále v báječné formě.
Zásadní otázkou je, jestli toužíte po koupacím jezírku
nebo biobazénu – obě varianty mají své přednosti, ale
také rozdílné požadavky na uspořádání, úpravu vody
a údržbu. Rozdíl spočívá v principu čištění vody – zatímco koupací jezírka imitují stojaté vody s množstvím
rostlin (o čištění se tedy v regenerační části stará plankton a sedimentace), biobazén vychází z přírodního
modelu proudící vody. Čištění vody se ovšem v tomto
případě neobejde bez provozu čerpadla a koupací část
je třeba pravidelně čistit ručním vysáváním nebo bazénovým vysavačem.

Příroda jako na dlani
Nepochybné je, že ať už se rozhodnete pro koupací
jezírko nebo biobazén, bude zahrada bohatší o zásadní (a půvabný) prvek zahradní architektury – v létě se
stane atraktivním místem pro osvěžení, na jaře a na
podzim nabídne úžasnou podívanou na scény ze života v přírodě. Místem, které se postará nejenom o naše
prožitky, ale také o zahradu po stránce mikroklimatické, ekologické a samozřejmě – estetické. Vodní plocha
bude vždycky dominantou zahrady, což znamená, že by
s ní měla dokonale souznít (to platí samozřejmě také
o jezírku čistě okrasném, které má ovšem zase jiné zákonitosti než koupací). Jedna ze základních zásad zní,
že na menší ploše působí dobře jezírko v jednoduchých,
geometrických tvarech, tvar „ledvinky“ vynikne spíš
v rozlehlé zahradě.
Nejčastějším materiálem pro izolaci jezírek je PVC,
a to především z důvodu nízké pořizovací ceny. V posledních letech však získávají na oblibě membrány ze
syntetického kaučuku EPDM hlavně díky své pružnosti,
roztažnosti až 300 %, ekologické nezávadnosti (neobsahují žádná změkčovadla) a životnosti až 50 let.

Voda, která voní
Stále dokonalejší systémy, v nichž se snoubí příroda
s technikou, přinášejí také nabídku nejrůznějšího vybavení, díky kterému se dá atmosféra velmi slušně vyladit.
Záleží už jenom na fantazii, jestli si k jezírku opatříte
uměle vytvořené vodopády proudící po kamenných stě-
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nách, potůčky a studánky, efektní techniku se stříkajícími fontánami a podvodním osvětlením, protiproud
nebo masážní trysky a další příjemnosti.

Nezapomeňte na zalévaní
Když už hovoříme o vodě na zahradě, nesmíme zapomenout ni na nádrže na dešťovou vodou. Řada výzkumů
potvrdila, že kvalita srážkových vod je naprosto dostačující pro celou škálu využití dešťovky na zahradě i v domácnosti. Pro zavlažování zahrady je dokonce dešťová
voda vhodnější než voda z kohoutku. Dešťovka totiž
neobsahuje chlór, je chudá na soli a minerály (opak tzv.
tvrdé vody), a tak nedochází k zasolování půdy.
Dobrou zprávou je, že Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí
spustilo dotační program, který se zaměřuje na hospodaření s vodou v domácnostech. Tento program dostal
název Dešťovka a je mladší sestrou zdařilého titulu
Nová zelená úsporám, která dotuje nízkoenergetická
opatření rodinných domů. Dešťovka má motivovat majitele domů, aby šetřili pitnou vodou, a to například
tím, že si na zahradu pořídí podzemní plastovou nádrž
na sběr dešťové vody. Program jim na to přispěje až do
výše 50% vynaložených nákladů. Samozřejmě se tím
nenahradí voda na pití, přípravu jídel, na mytí nádobí
a koupání. Ale používání pitné vody na zalévání, ale
i třeba na splachování toalet, nebo k úklidu domácnosti
je zbytečné.
Text: Stanislava Bezděčková,
foto: Shutterstock.com

Vytvořte si
oázu klidu ve vaší zahradě
Membrány Firestone EPDM jsou spolehlivým a dlouhodobým řešením izolace jezírek.
Jednoduchá instalace v 5 krocích:
Výhody membrány PondEasy:
Dlouhá životnost
Pružnost a elasticita
Jednoduchá instalace
Ekologický materiál
Firestone PondEasy EPDM
Geotextile
Písek

Pro více informací kontaktujte společnost Profigrass s.r.o.

+420 724 588 589

www.profigrass.cz

Babí léto

na zahradě
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Teplé zářijové dny lákají k odpočinku a vychutnávání si konce léta. Zahrady nabízejí své
plody a voní z nich kouř grilování a uzení.
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V tu dobu jsou mnohé zahrady barevné a krásné tak,
že se člověku vlastně nechce nic dělat. Nejlepší by bylo
jen tak sedět a kochat se, jak se pomalu ale jistě zbarvují první listy, a jak spolu ladí s ještě kvetoucími rostlinami. Ale je třeba lenost překonat a vrhnout se do práce.
Září je optimální pro výsadbu nových rostlin, především
na jaře kvetoucích cibulovin, jako jsou třeba tulipány,
ladoňky a taloviny. V okrasné
zahradě sázíme jehličnany a stálezelené dřeviny, které dáváme
do země nejlépe s kořenovým
balem, dále pak dvouletky, lilie
či kosatce. Pročišťujeme trvalky
a můžeme je množit řízkováním. V užitkové zahradě očesáváme jabloně a hrušně, a švestky, sklízíme vlašské ořechy,
dozrálé hrozny vinné révy a jejich keřům zkracujeme vrcholky
letorostů. Rybíz a angrešt prosvětlujeme odřezáváním starých
větví. Po sklizni zeleniny je nejlepší hned připravit záhony na
další pěstování. Záhony okopeme, zryjeme, odstraníme plevel
a pohnojíme. I v této době můžeme ještě záhony znovu osít,
například špenátem, koprem,
ředkvičkami. Choulostivé byliny,
zvláště rozmarýnu a bazalku, už
by mohly zářijové mrazy poškodit. Proto je přeneseme do interiéru. Věnujeme pozornost také kompostu. Přeskládáme
ho a se zbytky ze zahrady dodáme rovněž hnojivo.

Péče o trávník
Celé září je vhodné pro dosev, přesev nebo výsev trávníku. Od tohoto data se snižuje vzhledem ke klimatickým
podmínkám šance, že osivo správně vzejde a přezimuje.
Nyní je půda ještě teplá, takže klíčení osiva probíhá ještě rychle, je vlhko, takže není potřeba tak zavlažovat.
A nesvítí už tak prudké slunce, takže odpar vody je z povrchu je minimální. Stávající trávník potřebuje před zimou provzdušnit a pročistit, proto potřebuje vertikutaci.
Do půdy se tak dostanou vzduch, voda i potřebné živiny,
čímž se nastartuje správný růst trávníku. Nezapomeňte
na speciální podzimní hnojivo se zvýšeným obsahem
draslíku a celkově upraveným poměrem živin.

Půvab podzimní terasy
Kdo by si nechtěl užít nadcházející podzim co nejdéle
na terase! Proto je třeba si ji „přestrojit“. Letničky v nádobách už smutně usychají, takže nastal čas pro novou
výsadbu. Pokojové rostliny, které jsme letnili, už vrátíme
do interiéru, a do truhlíků a nádob vsadíme dvouletky,
trvalky či keře, které kvetou na podzim nebo mají barevně či tvarově atraktivní listy. Barevné ladění podzimního
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aranžmá se většinou odvíjí v teplých odstínech: oranžových, hnědých a červených. Ale klidně můžete popustit uzdu své fantazii a zkombinovat libovolné barevné
spektrum. Je škoda zůstávat u dvou tří barev a navíc je
vhodné do očekávaného výsledku zakomponovat i odstín listů.

Barevné mozaiky v truhlících
Podzimní výsadba nevytváří převis jako letničky, které
nádobu zakryjí, proto je důležité v celkové kompozici
brát zřetel i na vzhled pěstebních nádob. Rostliny vyniknou v proutěných nádobách jako jsou koše a truhlíky,
vhodné jsou i keramické květináče nebo různá koryta.
Pokud pro výsadbu používáte plastové truhlíky, které
jsou na oknech vidět, je vhodné zvolit ty, které dobře
vypadají a svojí barvou budou doplňovat celkovou kompozici. Vzhledem k nižším teplotám během podzimu,
nevyžadují rostliny vydatnou zálivku, v žádném případě
nesmějí stát dlouhodobě ve vodě. Proto nádoby, které
nemají odtokový otvor, vyplníme ve spodní části drenáží (keramzitem) a samozavlažovací truhlíky nikdy neplníme vodou. Pokud toužíte po horkém hitu, pořiďte si
pěstební nádobu z plastu na dřevěných nožičkách různé
výšky. Nabízí totiž očím půvabný pohledový zážitek.

Sušená kytice na stůl
Bohaté kytice a květinová aranžmá si většinou dopřáváme v letní sezóně, ale nemusíme se s nimi loučit ani
v zimě, kdy cena čerstvých řezaných květin v obchodech
stoupá k výšinám. Zásobte se sušenými rostlinami, kterými se pak můžete těšit po celou zimu. Materiálu na
sušení najdete opravdu všude dost. Stačí se jen rozhléd-
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beton blíže k přírodě
Kdysi šedivý či neuměle obarvený, masivní, studený, často braný jen
jako nutné zlo. Ale dnes?!
Evropská špička

KOMERČNÍ PREZENTACE

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

sériE prvků pro okolí
rodinných domů

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

nout po zahradě, kde najdete statici, šáter, třeslici, smil
i smilek, zaječí ocásek, limonku, proso, různé druhy slaměnek, plody černuchy a mochyně i makovice. Krásným
příkladem květin pro sušení jsou ostrožky, jako jedny
z mála rostlin s výrazně modrou barvou. Pro suché vazby
jsou vhodné ostrožky trvalky i poněkud křehčí letničky.

Chráněné posezení
Srdcem zahrady bude bezesporu místo k posezení, stolování a odpočinku, kde se budete cítit ochráněni před
okolním každodenním shonem a stresem. Chce to místo
chráněné před přímým sluncem a větrem. Pokud máte
velkou zahradu, můžete si s výběrem „sezení“ počínat
velkoryse. Ale pozor – když se rozhodnete svou odpočinkovou zónu umístit až na její druhý konec, všechno občerstvení a další věci budete muset vždy donášet z domu
a hodně se tak nachodíte. I s malým prostorem se ale dají
dělat zázraky. Jde to, jen stačí si pohrát s různými stavebními materiály. Využít lze neprůhledné a různě vysoké
úseky a světlé stěny se síťovými ornamenty. Chceme-li zabránit či aspoň snížit průnik hluku a větru, postačí skleněné zástěny nebo jiné průhledné prvky, které zabrání
větru a umožní přístup vzduchu a světla. Jako volnější
ochrana spolehlivě poslouží rostliny a živé ploty. Ideální
jsou rostliny s různou barvou listů. Dobrou službu vám
poskytnou i látkové rolety, nebo květináče a truhlíky
osázené květinami. Zajímavě působí kombinace nízkého
dřevěného plůtku a živého vyššího plotu. Nejhezčí však
jsou jednoduché dřevěné zástěny obrostlé popínavými
rostlinami.
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Pergola je stálice
Už od dob baroka se v zahradách zabydlela pergola a má
v nich své místo dodnes. Zkrátka tato lehká okrasná stavba je pro posezení stále lákavá, protože její ohraničenost
poskytuje příjemnou útulnost. Pergola má ale několik
zásad: ať bude připevněna k domu jako jeho prodloužená součást, nebo bude stát volně v prostoru zahrady,
měla by vzhledově ladit s domem a dalšími zahradními
prvky, jako jsou garáž, chatka, zahradní domek. A pak
musí být dokonale upevněna k zemi, aby byla zajištěna její dokonalá stabilita. Pokud o ní uvažujete, rovnou
si rozmyslete, zda vám postačí klasická pergola pouze
s krokvemi nebo ji chcete mít zastřešenou. Důležité slovo bude mít i prostor. Pokud plánujete umístit pergolu
na zahradu, pro volně stojící stavbu budete potřebovat
minimálně 25 m2 plochy. Jestliže ji přisadíte ke zdi, vystačíte si s polovičním prostorem. Pokud máte atypický prostor, kde chcete pergolu vybudovat, nebo se vám nelíbí
žádná z nabízených pergolových stavebnic, můžete si ji
nechat vyrobit přímo na míru daného prostoru a přesně podle vašeho přání. Budete tak mít originál, na který
budete právem pyšní. Dobře si řešení vaší pergoly přes
zimu promyslete, abyste v předjaří už měli jasno a mohli
se buď s hotovými prefabrikáty nebo s „prkny“ mohli
dát do díla. Nezapomeňte si odpovědět i na otázky kolem zastřešení: pokud bude pergola hned u prosklených
dveří na terasu, nebude vám pak pevná střecha ubírat
světlo v místnosti? Chcete použít polykarbonát jako
střešní krytinu? Uvědomujete si, že mohutná plastová
plocha může působit v zeleni zahrady rušivě? Plánujete

DAKR seče i orá
NOVINKA

PANTER FD-5

Pracovní funkce stroje:





orba, vláčení, kypření
vyorávání brambor
bubnové a diskové sečení

obracení a hrabání sena

 nožové a cepákové mulčování






provzdušňování trávníků
převážení nákladů
zametání nečistot se sběrem
frézování a odhrnování sněhu

rozmetání soli a umělých hnojiv

Kontakt na výrobce: DAKR spol.s r.o., Čs. Armády 210, 753 01 Hranice na Moravě, tel.: 581 616 141,
mobil: 730 516 090, e-mail: prodej@dakr.cz
Pro více informací, ceny a instruktážní videa navštivte webové stránky www.dakr.com

umístit do pergoly krb? Jste si vědomi toho, že pokud
nevytáhnete krbový komín až nad střechu, budete mít
kouře plný prostor, ve kterém sedíte? Než se rozhodnete

kterou tak milují děti! A pokud vám to venkovní prostor
dovolí, jistě už sníte o sladkém nicnedělání v pohodlné
vícemístné houpačce, kde se natáhnete a případně si

pro konkrétní krytinu, zorientujte se na trhu a opravdu
si dobře rozmyslete, kterou použít.

dáte po dobrém jídle šlofíka! Její konstrukce může být
buď dřevěná (z borovice, akátu nebo teaku) nebo kovová (její předností je nižší pořizovací cena a velká odolnost). Možná si povolíte luxus a dáte přednost houpačce
se stříškou, poduškami a moskytiérou. Ale odpočívat se
vám bude skvěle i v houpacím křesle se zabudovaným
slunečníkem. Navíc má tu výhodu, že je na rozdíl od těžkých houpaček přenosné…

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

Houpání na čerstvém vzduchu
Do zahrady patří houpačka. Aspoň ta jednosedátková,
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Schody jako multifunkční prvek
Schody či jen schůdky v zahradě obvykle slouží k propojení různých terénních výšek. Kromě funkční má ale
schodiště plnit také funkci estetickou. Schody jsou také
skvělým dělícím prvkem zahradního prostoru a přinášejí
do něj různorodost a zajímavý prvek. Tvarově a materiálově mohou být schody rozličné, ale nikdy neopomíjejte
bezpečnost. V úvahu připadá kulatina se štěrkem, velké ploché kameny a oblázky, cihla a kámen, vzhledově
odlišné typy betonu, dřevo s oblázky nebo i litý beton.
K moderním materiálům samozřejmě patří plast. Je jako
chameleon, může mít jakýkoli vzhled, i když nejčastěji
imituje dřevo. V každém případě se schody dají doplnit
výsadbou a osvětlením, takže za letních večerů na ně
bude radost pohledět. Pokud si je budete budovat sami,

kvalitní české

Akátové altány
Akát svými vlastnostmi
překonává většinu u nás
dostupných dřevin. Jeho
dřevo není třeba
impregnovat a při
využítí v exteriéru má
až 10x delší životnost
než jehličnaté dřevo.

Na naše altány dáváme
nadstandarní záruku
a dovezeme vám je zdarma.

www.akatovealtany.cz
www.kuly.cz :: Mgr. Marek Navrátilík :: (+420) 721 858 593 :: navratilik@seznam.cz
inzerce

mějte na paměti, že aby byl schod bezpečný, měl by mít
plochu alespoň 30 cm do hloubky a neměl by být vyšší
než 16 cm.

Pěšinky a chodníky
Eleganci venkovního prostoru dotvářejí zahradní pěšiny a chodníky. Ale i ty byste měli předem naplánovat
s tužkou v ruce. Máte-li velkou zahradu, je dobré oslovit
zahradního architekta, plánování cest a chodníčků je totiž docela náročné. Chcete-li se do budování pustit sami,
měli byste si pro začátek ujasnit, co přesně od chodníčků
očekáváte. Mají zahradu rozdělit na více zón – odpočinkové a okrasné? Mají vás dovést z jednoho místa na
druhé či budou sloužit jen jako okrasný doplněk? Mají
se někde křížit, nebo ne? Až tento rébus vyřešíte, uvažujte teprve o materiálu. A jsme opět u stylu. Do zahrady
připomínající nedbale elegantní anglický park nemusíte
pokládat zámkovou dlažbu, postačí štěrk, písek nebo
větší kameny. Oblíbené jsou i kamenné kostky nebo kočičí hlavy. K podezdívce z cihel se hodí cihlová cestička.
Pokud vaše zahrada připomíná dokonale upravený parčík, zvolte dlažbu či dřevo. Tvoříte-li cestičku od moderní
vily, sáhnete nejspíš po betonové dlažbě, která napodobuje přírodní kámen.

Chuť grilovaných pokrmů
Zatímco z polí cítíme vůni bramborových natí, z našich
zahrad se linou jiné, a to velmi libé vůně. Právě babí léto,
kdy už není takové horko, se více pouštíme do grilování.
A nemusí jít jen o maso. Využijte všechnu zeleninu, kte-
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rou právě sklízíte. Od rajčat přes cukety a papriky až po
dyně. A na čem grilovat? Někdo miluje jednoduchost
grilu elektrického, jiný rychlost provozu plynového. Stále více lidí se ale vrací ke klasice, tedy grilu na dřevěné uhlí. Ať už se řadíte do jakékoliv skupiny, vždy byste
měli upřednostňovat kvalitu. Jen tak dostanete jídlo prvotřídně připravené a navíc nebudete mít pocit, že po
grilování necháte při čištění na grilu ruce. Kvalitní grily
jsou bezpečné, z odolných materiálů a jednoduché na
obsluhu.

A co tahle uzení?
Podzimní venkovní menu si můžeme zpestřit i uzení,
pro které jsou v tuto dobu ideální podmínky. Uzení bylo
odjakživa součástí každé vesnické zabijačky. K takovému uzení jsou však potřeba vhodné podmínky – hlavně
švestkové dřevo, místo a dostatečně tolerantní sousedy, ale také hodně volného času. Maso je totiž třeba na
několik týdnů naložit do slaného nálevu, pak pozvolna
řadu hodin čekat, nechat ho udit a přitom dávat pozor
na optimální teplotu, abychom uzeniny nevysušili. Vedle klasických zahradních udíren jsou k mání i elektrické
udírny, pracující s tzv. teplým kouřem, kdy se jídlo během
uzení současně tepelně upravuje při zhruba 190 °C. Kouřem provoněný pokrm je hotový do hodiny a není potřeba starat se o přísun správného dřeva. Udit lze takto
například ryby (nejen losos je z udírny fantastický, udit
lze i české sladkovodní ryby), mořské plody, drůbež, vepřové maso, klobásky či jiné uzeniny i sýry nebo zeleninu.
Text: Eva Houserová, foto: Shutterstock.com

SEKACÍ A VRTACÍ

18V

ELEKTRONÁŘADÍ

2.0Ah / 4.0Ah / 5.0Ah

2.0Ah

AKU ELEKTRO NÁŘADÍ

3.990,-

890,-

BATERIE

4.0Ah

1.790,-

2.690,-

5.0Ah

1.990,NABÍJEČKY
2.4Ah

419,-

3.5Ah

490,-

2x, 3.5Ah

990,AKU KLADIVO 18V
AKU VRTAČKA PŘÍKLEPOVÁ 18V

● napětí 18V, otáčky 0-500/0-2000
● 2 rychlosti, polohy 21+3 vrtání
● rychlosklíčidlo 2-13mm, hmotnost 1.2kg
● 2 BATERIE

● napětí 18V, otáčky 0-1420
● síla úderu 2.2J, 4 pracovní polohy
● upínání SDS+, hmotnost 2.3kg
● BEZ BATERIE

www.xtline.com

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO
● napětí 230V/50Hz, výkon 1100W
● počet otáček 300 - 760 ot/min
● počet úderů 1900 - 4860BPM
● síla úderu 1-7J
● upínání SDSmax
● hmotnost 6.14kg

4.990,-

UPÍNÁNÍ

SDSmax

EL. SEKACÍ KLADIVO

● napětí 230V/50Hz, výkon 1200W
● počet otáček 300 - 760 ot/min
● počet úderů 1900 - 4860BPM
● síla úderu 14J
UPÍNÁNÍ
● upínání SDSmax
● hmotnost 5.6kg

SDSmax

● ilustrační foto

5.390,-

Uvedené akční ceny jsou včetně DPH.

Ať už sadíte rajčata, nebo se
snažíte, ať se Vaše zahrada
svým půvabem blíží k dokonalosti, měli byste myslet především na bezpečnost. Ochranné
pomůcky jako brýle nebo kvalitní rukavice jsou nezbytnou součástí
jakékoliv práce. Firma Conmetall ve své řadě zahradního nářadí
CONNEX nabízí trendy designové rukavice pro dospělé i děti.
S těmito rukavicemi už nemusíte mít strach zabořit ruce do hlíny.
Více na www.conmetall.cz

Venku už nepanuje tropické léto, ale přes to byste se chtěli
koupat v bazénu? Žádný problém! Díky tepelnému čerpadlu
značky Brilix můžete vyhřát bazén až na příjemně letní teploty.
Tepelné čerpadlo absorbuje teplo z okolního vzduchu a transformuje jej do vody v bazénu.
Účinnost výhřevu je velmi vysoká.

NUKI: designové řešení pro domácnosti
NUKI udělá z každého smartphonu klíč a promění běžný mechanický zámek v chytré řešení přístupu. Jde o malý doplněk, který se
jednoduše nainstaluje na stávající mechanický zámek. Ten se poté
automaticky odemkne při přiblížení smartphonu a zamkne pouhým stisknutím tlačítka. Přístupová práva lze nasdílet neomezenému počtu uživatelů. U verze s připojením k internetu lze zámek
odemykat a zamykat odkudkoliv na světě – můžete tak na dálku
otevřít třeba návštěvě.
www.klicovecentrum.cz

Koberce BRENO
nabízí v síti
specializovaných
prodejen kompletní
sortiment podlahových
krytin - metrážové
koberce bytové, zátěžové
nebo vlněné v široké škále
barev, vzorů a materiálů.
Připraveny jsou originální
a luxusní kusové koberce
v klasických i moderních vzorech.
Moderní PVC a vinylové podlahové
krytiny z naší nabídky dokonale
imitují dřevo nebo dlažbu.
sledujte náš facebook
facebook.com/koberce.breno
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Test odhalil 7-krát odolnější nádobí!
NEZÁVISLÁ UNIVERZITNÍ LABORATOŘ
Doživotní
záruka

Na všechny
vařiče

Smažení na
sucho

Použití
v troubě

Rychlé
a efektivní

Lze mýt
v myčce

na
nepřilnavost

včetně
indukce

bez tuku
a oleje

do 260°C vč.
poklic

rozložení
teploty

jako běžné
nádobí

ve Velké Británii provedla test odolnosti nepřilnavého povrchu
proti poškrábání u 35-ti známých značek pánví. Opakované
výsledky prokázaly, že povrch nádobí Eaziglide je nejméně 7x
odolnější než jiné značky! Díky speciální technologii, při níž se
nepřilnavá vrstva dokonale pojí s materiálem pánve, nedochází
k odlupování či narušení nepřilnavého povrchu, jako u nádobí
jiných výrobců. Diamantový hrot, kterým se testovalo musel
vynaložit nejméně 7x ale také až téměř 200x vyšší sílu, než
u srovnávaných vzorků, aby dokázal poškodit povrch pánve
Eaziglide Neverstick2.
Podrobné výsledky testu včetně grafu a číselných údajů v tabulce najdete na www.atranet.cz

Volejte zdarma

800 350 350
Design ovládacích prvků chytrého domu
Mobilní telefon je dnes samozřejmostí. Vystřídal pevnou linku. Obdobný trend je zřejmý u elektroinstalace. Elektrické rozvody jsou doplněny sběrnicovým kabelem nebo se data přenášejí bezdrátově
bez nutnosti rekonstrukce. Vypínače jsou rozšířeny o možnost ovládání, monitorování a automatizaci
systémů v domě. Z domu se stává tzv. chytrý dům, jehož základem je inteligentní elektroinstalace.
Společnost HDL Automation s.r.o. dodává systémy automatizace budov, které řídí osvětlení, vytápění,
stínění, zabezpečení a další funkce domu. Posun ve vývoji nastává především v designu a technologiích
vypínačů či aplikacích pro vzdálené ovládání. Prohlédněte si nejnovější ovládací prvky.
Pokud vás automatizace domů zaujala, přijďte se podívat na veletrh FOR ARCH 2019 ve dnech
17. – 21. září na výstaviště PVA v Praze – Letňanech, hala 4, stánek 4A11 nebo přes formulář na
www.hdl-automation.cz
kontaktuje náš tým, který
vám kromě informací, cenové nabídky může vytvořit i projekt inteligentní
elektroinstalace.

www.stopskudcum.cz

ESHOP - široký výbìr pøípravkù proti škùdcùm, rodenticidù na
hubení myší a potkanù, deratizaèních stanièek, postøikù, hnojiv,
herbicidù, fungicidù, pøípravkùm proti hmyzu, vosám,
mravencùm, štìnicím, blechám, slimákùm, ale i pastí, lepidel na
škùdce, elektronických odpuzovaèù kun, hlodavcù,
krtkù atd.

STOP ŠKÙDCÙM
AKCE

NÁVNADA NA HLODAVCE A KRTKY

2ks - 289Kè
- Pro použití ve vnitøních i venkovních prostorách
5ks - 699Kè
- jednoduchá a snadná aplikace - 10 - 20g do
10ks
- 1375Kè
míst výskytu - k východùm z nor, do cest - do
deratizaèních stanièek, pastí atd. - Gel úèinkuje ihned
po aplikaci. Hlodavci návnadu buï sežerou nebo do ní
stoupnou. BALENÍ: kartuš 300g CENA: 165Kè

NÁVNADA NA HLODAVCE ve formì sáèkù, zrna nebo granulí
Nastražte 1 - 2 sáèky nebo 10 - 20g návnady do míst výskytu, v závislosti na pøedpokládaném množství hlodavcù -snadná aplikace velmi lákavé pro hlodavce -úèinkuje ihned po použití - do míst výskytu - do
STOP ŠKÙDCÙM STOP ŠKÙDCÙM STOP ŠKÙDCÙM
cest, chodbièek - do deratizaèních stanièek, deratizaèních boxù èi jiných
zrno
granule
sáèky
Balení:
Balení:
Balení:
misek - návnada se vyrábí ve formì samoobslužných sáèkù, zrna - moøené
1kg - 149Kè
1kg - 169Kè
1kg - 199Kè
pšenice nebo granulí. Doporuèujeme návnady kombinovat, aby si mohli
5kg - 719Kè
5kg - 799Kè
5kg - 939Kè
hlodavci vybrat tu, která je pro nì nelákavìjší a nejchutnìjší.
10kg - 1299Kè

OBJEDNÁVKY A INFORMACE:
Stop škùdcùm s.r.o.,
www.stopskudcum.cz
info@stopskudcum.cz

10kg - 1399Kè

tel: 734 339 670

10kg - 1799Kè

Předplatné bydlení
Objednávkový kupón
Jméno a p říjmení: ......................................................................................................................................................................................
Ulice: ............................................................................................................................................................................................................
Město a PSČ: ...............................................................................................................................................................................................
E-mai l: ............................................................................................... Telefon: .........................................................................................
Vzdělání: ........................................................................................... Věk: .................................................................................................
Způsob platby: složenkou typu A (k vyzvednutí na každé poště)
		bankovním převodem (na číslo účtu 2493861309/0800)
Objednávku a případně vyplněnou složenku zašlete na adresu: IN publishing group s.r.o., Boleslavská 139, 250 01 Stará Boleslav,
platbu proveďte na účet: 2493861309/0800. Časopis je možné si objednat i elektronickou cestou na www.moje-bydleni.com
V případě dotazů pište na e-mail: info@inpg.cz
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MODERNÍ

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

INTERIÉR

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.
spigl_bydleni_9_2019.indd 1
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Z příštího vydání

Ložnicová
oáza

Moderní koupelna

si žádá styl

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

kusové
koberce

Pastel
Kids

materiál 100% PP Frisé,
výběr z více vzorů, rozměrů
a barevných kombinací

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

... BUĎTE
ORIGINÁLNÍ
Inspirujte se ve Vaší nejbližší prodejně BRENO
s nejširším sortimentem podlahových krytin / 59x v ČR

