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TIPY NA VÁNOČNÍ DÁRKY

Flexibilní půjčka se vám
přizpůsobí

Půjčte si například 100 000 Kč
a posílejte jakoukoliv výši splátky už od 1 750 Kč.
Další příklady flexibilních půjček:
Díky revolvingovému úvěru můžete splácet
každý měsíc víc, nebo míň, třeba jen
minimální splátku.

Výše půjčky

Minimální splátka

80 000 Kč

1 400 Kč

Můžete opakovaně čerpat již splacené peníze.

120 000 Kč

2 028 Kč

To vše bez poplatku za vyřízení, vedení
i doplacení.

200 000 Kč

3 080 Kč

Volejte zdarma na nonstop linku 800 999 222
nebo vyplňte jednoduchou žádost na www.hcpujcka.cz/flexi.

V nabízené variantě 100 000 Kč je vaše minimální měsíční splátka 1 750 Kč. Ilustrativní výpočet dle zákona pro revolvingový úvěr: Výše úvěru
100 000 Kč, roční úroková sazba 13,88 %, RPSN 14,8 %, celkem zaplatíte 107 519 Kč. Jednotlivé po sobě jdoucí měsíční splátky: 9 490 Kč,
9 394 Kč, 9 297 Kč, 9 201 Kč, 9 104 Kč, 9 008 Kč, 8 912 Kč, 8 815 Kč, 8 719 Kč, 8 623 Kč, 8 526 Kč, 8 430 Kč. Splátky a částka, kterou celkem
zaplatíte, jsou matematicky zaokrouhleny. Uvedené hodnoty platí za předpokladu čerpání celé výše úvěru okamžitě, bezhotovostně, v plné výši,
při výše uvedené úrokové sazbě a bez poplatku, při poskytnutí revolvingového úvěru na období jednoho roku a splacení ve 12 měsíčních splátkách
se stejnou výší jistiny, a to vždy do 20. dne v měsíci. Nabídka nezohledňuje další čerpání úvěru ani využití doplňkových služeb. Nabídka platí do
29. 2. 2020. Nabídkou nevzniká nárok na poskytnutí úvěru. Každou žádost o čerpání úvěru posuzujeme individuálně a může se od prezentované
lišit. Více na www.homecredit.cz.

Editorial
Milé čtenářky, milí čtenáři,
Máme za sebou první adventní neděli, ve vesnicích i v městech se
rozsvítily vánoční stromečky, všude
voní skořice na vánočních trzích, jen
ta vánoční atmosféra se ne a ne dostavit… Venku se střídá déšť s větrem a ladovská zima je opět jen na
pohlednicích. Na Sněžce sice včera
hlásili mráz, ani tam se ale netěší ze
záplavy sněhu.
Jak bychom si všichni přáli bílé Vánoce,
které už jsme pár let nepoznali… Nicméně i bez sněhu jsou Vánoce za
chvíli tady a my jsme proto, samozřejmě, připravili několik článků na
toto téma. Hovořit budeme o vánoční
výzdobě, která dává Vánocům to
pravé kouzlo a samozřejmě o vánočních dárcích, se kterými bychom to
neměli přehánět, ale na druhou stranu
bez nich by zase nebyly Vánoce,
Vánocemi…
A pokud nechcete
o Vánocích ještě ani slyšet? Potom

jsou tu samozřejmě inspirace pro
krásné bydlení.
Protože centrum rodiny leží v kuchyni, musíme si rozhodně povědět
něco o tom, jak zařídit novou kuchyň, samozřejmě ve znamení moderních trendů – tedy kuchyň propojenou s obývákem. Dozvíte se jak si
INZERCE
vybrat správná kamna na zimu a jak
můžete vyřešit prostor v koupelně.
Nebude chybět ani článek týkající se
zahrady, kterou musíme před zimou
zabezpečit.
Tak jako v každém čísle se budeme
snažit ukázat vám i nějaké novinky,
které firmy připravují na letošní
zimu a které pro vás jistě budou inspirací při zařizování interiéru, či
exteriéru. Možná budete překvapeni,
z čeho si lze vybírat a jaké designové
vychytávky jsou k dispozici.
Tak hezké počtení
Iva Nováková, šéfredaktorka
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betonová umyvadla

FORMIGO
mějte v koupelně svůj vlastní originál

6 | BYDLENÍ

MODERNÍ INTERIÉR

JE NÁPADITÝ
Pro každého z nás se může pod pojmem moderní styl bydlení
skrývat něco trochu jiného. Většinou však poznáme, že jsme se
ocitli v nějakém „moderně“ zařízeném prostoru.

INZERCE
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Moderní styl nemusí oplývat množstvím nejnovějších
designových kousků, ale může být „jen“ příjemně jednoduchý a elegantně praktický. Hitem je funkčnost,
praktičnost a bezúdržbovost s minimálním vybavením,
avšak nechybí technologické novinky. Vestavěné spotřebiče najdete nejen v kuchyni a koupelně, ale i v dalších prostorách bytu. Určitě ale neuvidíte obývací stěnu
se sbírkou broušeného skla, byt nebude ani přezdobený různými maličkostmi. Nachází se v něm pouze to, co
člověk opravdu potřebuje k životu, aby se necítil zavalen věcmi jako ve skladišti. Vše je schované, aby vynikla
prostornost a jednoduchost interiéru.

Barevná a materiálová estetika
Pokud máte představu interiéru podobného neútulné
studené laboratoři, vězte, že moderní byt může zářit
barvami. Především barevné kombinace mu dají výjimečný charakter, podle kterého se pozná vkus majitele
nebo celé rodiny. Někdo si potřebuje odpočinout uprostřed přírodních tónů, jiný mezi elegantními neutrálními barvami a další člověk si libuje v luxusních sytých
odstínech. Děti vyhledávají pestré barvy pro inspiraci
a kreativitu. Výběr zároveň podléhá prostorovému členění a velikosti místností. Některé je nutné buď provzdušnit, jiné třeba opticky zmenšit.
Moderní dnes už není jen bílá barva na stěnách. I když
asi ta snad nikdy nezestárne. Nejčerstvější trend ji dohání v pastelových barvách, které jsou dokonale sladěny se stejným odstínem třeba osvětlení, které obklopují. Můžete ovšem využít i nevšední odstíny namíchané
přesně podle vaší chuti, a dokonale si tak dotvořit svůj
domov.
Přestože v oblibě materiálů stále vede dřevo, v moderním interiéru vynikne třeba i beton nebo kámen. Aby
nebudil dojem rustikálního stylu, pak v leštěné podobě.
Vděčnou klasikou je i keramika. Velkoformátové obklady mohou vytvořit zajímavý dekor , kvalitní keramická
dlažba působí jako jednotící prvek celého bytu. V moderním interiéru nechybí ani sklo a kov.

Cení se kreativita
Trendem moderního bydlení je vytvořit z bytu jeden
prostor, který bude pro potřebu soukromí členěný různými příčkami, posuvnými stěnami či dveřmi bez klik
a zámků. Samozřejmě, že i nábytek je volen bez úchytek a ozdobného kování; nejčastěji bývá vybavený systémem push-to-open. Často se byt vyznačuje úžasnou
nápaditostí. Pokud toužíte po oživení, můžete do střízlivě pojatého prostoru umístit výrazný doplněk, solitér,
který vám padne do oka třeba v bazaru, či naopak jediný designový skvost, který celou místnost úžasně oživí.
Občas se v současných velmi čistých interiérech setkáte
také s jedním stěžejním zdobným prvkem, který vás zaujme hned při příchodu do místnosti. Obraz moderního umění, sytě červený gauč, nezvyklá židle z plastu,
extrémně veliká váza, lampa s velikým stínítkem apod.
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Vchodové dveře hodně prozradí
Dobré exteriérové dveře jsou z kvalitního materiálu,
a hlavně bezpečné. Ochránit nás mají nejen před zloději, ale také před požárem, hlukem z ulice, měly by
skvěle tepelně izolovat. Kromě toho reprezentují a ladí
se stylem celého domu. Za venkovní dveře se přitom
nepovažují jen ty vchodové, ale jde o každé dveřní křídlo, které odděluje vnitřní prostory domu od exteriéru
– tedy i dveře na balkón, verandu, terasu a zahradu.
I tyto dveře musejí být z kvalitního materiálu a mají mít
otestované bezpečnostní kování. Typ povrchu, materiál, barevný odstín, způsob otevírání, výběr zárubně
a samozřejmě i kliky můžeme poskládat do působivé
mozaiky. Dveřní křídlo se stane originálním solitérem.

Hliník, dřevo i plast
Hliníkové dveře jsou specifické. Jsou suverénně nejdražší, ale také nejkvalitnější. Moc se nehodí do starších rodinných domů, ale u novostaveb je můžete využít. Úplně nejčastěji se tam, kde je velký provoz, snesou
totiž velkou zátěž. Proto se používají pro vchody do panelových a bytových domů, do obchodů, kancelářských
budov, škol, nemocnic, úřadů, dalších administrativních
budov a jiných veřejných prostor. Hliníkové dveře vypadají luxusně, i proto se používají tam, kde chce objekt
působit seriózně až honosně.
Plastové dveře jsou nejoblíbenější. Během let se výrazně zvýšila jejich kvalita i životnost. Máte na výběr
z celé řady nejrůznějších typů. Hodí se i do nepříznivých
povětrnostních podmínek a jsou v podstatě bezúdržbové. V rodinných domech a bytech vyhrávají na celé
čáře. A to nejen díky nejnižší ceně a nejlepšímu poměru cena/kvalita, ale také tepelně a hlukově izolačními
vlastnostmi, jejich bezpečnostními prvky, jednoduchou
údržbou apod.
Dřevěné dveře jsou krásné, ale problematické a pomalu se od nich upouští. Dřevo je sice krásný přírodní materiál, ale plastové dveře se dnes vyrábějí v tak
věrohodném dřevěném dekoru, že jsou od dřevěných
k nerozeznání. A tak dřevěným dveřím zůstávají jen nevýhody. Dřevo totiž pracuje a mohou se vytvořit kolem
dveří škvíry. Navíc v případě, že na dveře prší nebo svítí
slunce, hodně rychle se snižuje jejich životnost a mění
vzhled. Dřevěné dveře jsou i docela drahé a potřebují
poctivou pravidelnou údržbu. Když už se rozhodnete
pro dřevěné dveře, hodí se nejlépe do rodinných domů
jako vchodové dveře, nejlépe ve chráněném vchodu.
Při výběru exteriérových dveří myslíme i na to, že jsou
zároveň součástí interiéru. Masivní typ venkovní kliky
se nám v interiéru nemusí líbit. U některých kolekcí interiérových klik je ale možné nechat si vyrobit tu samou
exteriérovou kliku v bezpečnostním provedení, a to ve
stejném designu.

Interiérové dveře jako chameleon
Dokážou na sebe vzít prakticky jakoukoli podobu, anebo rovnou zmizet. Bytovým architektům i běžným ma-

jitelům 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. Tyto materiály lze přímo na křídlech dveří
elegantně kombinovat. Skládat je lze jak v horizontální, tak vertikální orientaci. Výsledek působí neobyčejně
hezky a hlavně každého hned zaujme nápaditost takového řešení.

Na velikosti záleží
Zatímco v Evropě je standardní výška dveří 210 cm, český standard je „jen” 197 cm. To ovšem v žádném případě neznamená, že by nebylo možné mít dveře vyšší.V současnosti si lze pořídit dveře, které ve většině
interiérů budou sahat od země až ke stropu. Maximální
výška, kterou mohou čeští výrobci nabídnout, je 370
cm, a to při maximální šířce křídla dveří 125 cm. V těchto rozměrech je ovšem na trhu prakticky jeden model
(J.A.P. Master), u jiných je třeba volit podle aktuálních
možností výrobce.
Zajímavostí je i tvar takto vysokých dveří. Výrobci totiž
umí vytvořit horní hranu se sklonem, takže pak kopírují
sklon šikminy střechy. Vysoké dveře si díky tomu lze dopřát i v podkroví.
Dveře od podlahy až ke stropu, navíc celoprosklené
a v elegantním černém hliníkovém rámu působí doslova impozantně. Jejich otvírání je přitom stejně hladké
a pohodlné jako u standardně vysokých dveří. I u velkých dveří lze přitom vybírat z různých materiálů, impozantním dojmem působí ovšem zejména v provedení
z různě probarvovaného skla.
Velkým trendem jsou dveře řešené bezobložkově. Skryté zárubně jsou tvořeny hliníkovými profily, které jsou
schované pod omítkou a tvoří pouze hranu průchozího otvoru. Jednotná linie dveří a stěny tak není ničím
narušena. Dveře lze bez potíží instalovat i v blízkosti
střešních šikmin v podkroví domu. Výrobci dnes nabízejí možnost vyrobit je namíru, zkosené.
Opačného efektu (než dveře bez obložek) se snaží dosáhnout výrobci dveří se zárubní (obložkou). Téměř
nepostřehnutelného přechodu mezi křídlem a zárubní
docilují sjednocením jejich vzhledu. Tomu napomáhají
i jednoduché jasné linie, které jsou u obložek jasným
trendem.

Málo místa? Posouvejte je!
Nejenom z estetických důvodů, ale často i kvůli nedostatku místa, jsou někdy lepší variantou místo otočných dveří posuvné. Tento typ dveří prochází neustále
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velkým vývojem. Výrobci vylepšují nejenom samotnou
techniku posuvu, ale i samotnou technologii výroby
tak, aby s nimi byla co nejsnazší manipulace. Novým
a velmi elegantním způsobem posunu dveří je systém,
jehož konstrukce je připevněna přímo do nosného stropu, který je zakrytý pohledovým interiérovým stropem.
Díky tomu kolejnice pro posun nezůstane na očích
a dveře pak budou skutečně jezdit doslova ve stropě.

Bílá barva nebo dekor?
Pokud existuje něco jako designová jistota, je to v oblasti interiérových dveřích bílá barva a dekor dřeva.
Ty se těší oblibě českého spotřebitele už mnoho let.
V případě dýhy se rozšiřuje nabídka, vybírat lze z horizontálního i vertikálního provedení dýhy, případně
z kombinací dvou různých dýh. Dřevěné dekory se nabízí také u laminátových povrchů CPL, a to včetně stále

INZERCE

oblíbenější sukaté dýhy. Dřevěný dekor se patrně nikdy
neokouká. Působí hezky, lze jej kombinovat s většinou
myslitelných materiálů a zároveň i příjemně protepluje
interiér.
Laminátové dekory jsou o něco levnější než dýhované
dveře, ale kvalitou a vzhledem jim rozhodně mohou
konkurovat. Bílé dveře jsou věčnou klasikou, která nezestárne. Vhodné jsou do každého interiéru, kde chcete dveře opticky upozadit, nebo když vyhledáváte čistý
design v severském stylu.

Správná péče o dveře
Pro úplnost doplňme, že výběr dveří by se neměl omezit pouze na estetickou stránku. Velmi důležitou vlastností interiérových dveří je jejich schopnost odolat nejrůznějším vlivům. Podle toho, na jakém místě mají být
instalovány, je dobré zvážit jejich schopnost odolávat

vlhku (například koupelny), zvukotěsnost (dětský pokoj, případně ložnice), ale také například tepelnou izolaci (předsíň, zádveří, chodba) a v neposlední řadě také
protipožární odolnost (celý interiér).
Dýhované dveře si zasluhují největší péči. Obtisky od prstů a špínu z nich zlikviduje mýdlový čistič s obsahem kokosového mýdla. Přípravek je naprosto univerzální, lze
ho použít i na lakovaný či nelakovaný nábytek, parkety,
dřevěné obložení, leptaná i pískovaná skla. Po očištění
budou dýhované dveře saténově lesklé, zvýrazní kresbu
a byt navíc k tomu krásně provoní. Kdo chce křídlo ještě
více nablýskané, může na závěr použít leštěnku s akrylátem, který obsahuje včelí vosk. Na dýhu nikdy nepoužíváme prostředky s abrazivními přísadami, které povrch dveří poškrábou. Fóliované a laminátové dveře stačí
očistit měkkým hadříkem s běžným přípravkem s použitím vlažné vody. Po omytí dveře vytřeme do sucha.
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Čiré sklo ve dveřích očistíme horkou vodou a utěrkou
z mikrovlákna, která zachytí špínu a bakterie. Do vody
lze přidat i přípravek na sklo, použít leštěnku na sklo.
Na leptaná a pískovaná skla ve dveřích platí jiná pravidla, těm běžné přípravky na čištění skel mohou ublížit.
Vhodné jsou totiž mýdlové čističe, voda s přípravkem
ale nemá tolik pěnit. U leptaných skel se myje celá
plocha, nikoliv pouze znečištěné místo. Povrch necháme samovolně uschnout, vyvarujeme se přebytečného
množství vody. U pískovaných skel postupujeme stejně, jen po umytí plochu raději lehce vytřeme do sucha.
Dveřní závěsy a zámky pravidelně promazáváme, šikovné jsou speciální oleje na zámky, chránící materiál před
korozí.

Vychytané osvětlení
Interiérová svítidla jsou vyrobená z různých materiálů.
Stejně tak i stínidla. Nejčastěji se setkáte se skleněným
stínidlem, robustní lustry zastupuje většinou ocel, klasiku potom tkanina s kovovou výztuží anebo plast. Levnější variantou jsou světla z papíru. Zajímavé jsou vyřezávané lustry ze dřeva a novinkou jsou světla se stínidly
z betonu.
Hlavní osvětlení lze rozdělit na stropní a závěsné.
U stropního není vidět žádné lanko anebo kabel a je
tedy „přilepené“ přímo na stropě. To vám sice ušetří
místo v prostoru, na druhou stranu ale není tak výrazným estetickým prvkem interiéru jako lustry. Počítejte
také s tím, že ve velkých místnostech jich budete potřebovat víc, protože jedno stropní osvětlení neosvětlí
velké plochy. Závěsná svítidla, tedy lustry, jsou naopak
zavěšené na lanku anebo tyči a měly by být nejvýraznějším světelným zdrojem v místnosti.
Moderním zdrojem světla, které může nahradit například stropní osvětlení, jsou LED panely. V porovnání
s klasickým lustrem je však náročnější jejich instalace.
Kvůli úspoře místa se nejčastěji instalují jako podhledové světlo, umístěné v sádrokartonu, případně ve stěně. Jejich výhodou je rovnoměrné a příjemné rozložení
světla.
Na osvětlení menších ploch si můžete vybrat z více možností. Jednou z nich je bodové osvětlení, tzv. bodovky. Ty jsou velmi flexibilní, protože světlo lze nastavit
přesně tam, kde je potřeba. Umisťují se na strop, stěnu,
do podhledů. Typ bodovek, které mají šetrný LED zdroj
a nevydávají velké množství tepla, lze zapustit i do
sádrokartonových desek. Další možností, jak osvětlit
menší plochu, jsou LED pásky, které navíc oceníte jako
orientační světlo. Jsou to LED diody, které jsou zapuštěné do samolepicího pásku. Ten je ohebný a může se
instalovat i do méně přístupných částí (schodiště, kuchyňská linka).
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Stolové lampy a lampičky se vyrábějí v mnoha barvách,
tvarech a designech. Nejčastěji poslouží na pracovních
stolech, v ložnici, v předsíní apod. Lampy a lampičky se
vyrábějí jak na klasické žárovky, tak s energeticky šetrnými LED žárovkami. Různé úchyty a klouby pomůžou
vždy osvětlit to, co je právě potřeba.
Do obývacího pokoje a ložnice se hodí žárovky označené jako teplé. Na první pohled jsou bílé, ale mají lehký
žlutý, až hnědý nádech. Do pracovny nebo do lampy na
čtení, pro komfort očí, volte radši neutrální bílou žárovku s dostatečnou světelností. Do kuchyně se hodí studená a výkonná světla. Pokud se však nechcete vzdát útulné „hipsterské“ atmosféry, studeným světlem osvětlete
jen pracovní plochy kuchyně. Centrální světlo může zůstat v teplé barvě a s nižším výkonem. Do pracovny, na
chodbu a na schody jsou ideální světla studené barvy,
většinou kvůli pohodlí a bezpečnosti. Dobré je hlavní
osvětlení na schodech a chodbě doplnit například LED
pásky, které nevyzařují hodně světla, ale pomohou zorientovat se v prostoru.

Moderní vypínače
Originální design a technické inovace dokázaly proměnit tuctovou krabičku na stěně v plnohodnotný prvek
interiéru. Ačkoli je u vypínače stále důležitá funkce
a praktičnost v reálném provozu, při výběru mívá rozhodující slovo spíše cena a vzhled. „Vnitřnosti“ vypínačů bývají podobné bez ohledu na výrobce. Kromě
vlastního těla se skládají z klapky a rámečku, který kryje přechod mezi klapkou, strojkem a stěnou. Obvykle
jsou z plastu, bakelitu nebo porcelánu. Výjimkou jsou
luxusní řady od renomovaných výrobců. Najdete v nich
designové perly s rámečkem z kamene, skla, nerezu,
grafitu, stříbra, kůže či ušlechtilého dřeva. Výjimkou
nejsou ani unikátní vypínače vytvořené na zakázku podle vlastního návrhu.
Přestože jde o relativně malé přístroje, mají významný vliv na celkovou podobu domova. Důvod je prostý.
Alespoň jeden vypínač a zásuvku najdete v každé místnosti. Vybírat čistě podle stylu nestačí. Důležitý je také
základní tvar a barevné provedení. V ideálním případě
by design vypínače měl harmonicky ladit s celkovým pojetím interiéru bytu nebo domu. Máte-li každý pokoj
zařízený v jiném stylu, nehledejte zbytečně pro každou
místnost odpovídající vypínač. Lepší je držet jednotnou
linii v rámci celého příbytku.
Vedle klasického hranatého designu jsou k dostání také
organicky zaoblené vypínače či stylové retro kousky.
Jednoduchý tvar v kombinaci s barvou je skvělou volbou do moderně řešeného domova. Stylové retro s rámečkem z porcelánu nebo dřeva potěší na stěně spíše
majitele chalupy nebo domova v rustikálním stylu. Vypínače v různých odstínech šedi a kousky s povrchovou
úpravou imitující kov padnou jako ulité do kuchyně
s nerezovými prvky. Velký prostor použití pro změnu

nabízejí designové vypínače s vyměnitelným krytem.
Tyto kryty zpravidla mají bezšroubové kontakty, takže
je snadno nainstalujete sami bez pomoci odborníka.
Hezkým designem možnosti vypínačů nekončí. Plánujete-li stavbu domu nebo celkovou rekonstrukci, můžete
si dopřát místo klasických vypínačů inteligentní elektroinstalaci. Výhodou chytrých vypínačů je možnost společného řízení osvětlení, stínění, elektrických
spotřebičů, vytápění a podobně. Ovládat je
můžete manuálně nebo pohodlně na dálku
přes internet či Wi-Fi pomocí tabletu, počítače i chytrého telefonu. Oceníte to například v zimě při zapnutí i vypnutí topení nebo
v létě při zatažení závěsů a žaluzií a ovládání
osvětlení.

lety, aby zamezili přehřívání těchto prostorů a ochránili soukromí svých klientů. Látková role ale už není,
co bývala dříve. Dnes se vyrábí vysoce designové rolety,
které mohou být ovládané manuálně na řetízek. Pro
pohodlnější ovládání lze vybrat roletu na motorické
ovládání popřípadě celý systém rolet napojit na chytrou domácnost.
Na látkové rolety je dnes velký výběr velmi kvalitních

Nové řady vypínačů počítají s napojením na
moderní elektroinstalaci a v nabídce vedle
zásuvek nechybí ani další vybavení. Kromě
klasických stmívačů si můžete pořídit také
ovládání pro LED osvětlení. K dostání jsou
žaluziové spínače, datové a televizní zásuvky, moderní kryty pro HDMI či USB, pohybové senzory, digitální termostaty.

Záclony jsou pasé
Vhodné stínění vás nechrání jen před sluncem, ale zachovává vaše soukromí. Dříve byly hlavně používány záclony
a závěsy. Dnes jsou nahrazovány roletami a žaluziemi,
které plní moderní dekorativní prvky ve všech domácnostech, firemních prostorách a v jiných institucí. Plisé žaluzie patří mezi nejžádanější vnitřní žaluzie na okna všech
typů. Hravě si poradí se stíněním atypických oken. Pokud
máte doma kulaté nebo půlkulaté okna, pak žaluzie Plisé
vám poslouží jako jediný dokonalý stínící prvek. Ovládání
látkové žaluzie je velmi jednoduché. Nejčastěji se dodává
s manuálním ovládáním. Plisé má na spodním a horním
profilu ruční madélko. Pouhým tahem nastavíte žaluzii
do požadované polohy. Velmi oblíbené je provedení, které nabízí možnost shrnutí nahoru i dolu. Plisovaná látka
je shrne jako harmonika, tudíž nepotřebuje a nezabírá
mnoho místa.
Výběr látek pro tyto oblíbené žaluzie se nabízejí v průsvitném i zatemňovacím provedení. S oblibou jsou
používány na okna, zimní zahrady a různé prosklené
stropy nebo světlíky. Jejich montáž není nikterak složitá. Šikovný kutil si je dokáže nainstalovat sám. Doporučujeme však odbornou konzultaci. Vyrábí se více
variant a každé okno může potřebovat zcela odlišné
provedení.

Látkové a screenové rolety
V posledních letech jejich výroba maximálně vzrostla.
Jsou oblíbené do novostavby rodinných domů i bytů.
Kanceláře, banky a jiné instituty využívají látkové ro-
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látek, barevný výběr konzol, zátěžových lišt a barevných řetízků. Pro větší rozměry rolet doporučujeme
odborné montáže. Pro správný chod látkových rolet je
zapotřebí, aby roleta byla nainstalovaná v maximální
rovině. Pokud hodláte mít skutečně designovou roletu
na vašich oknech, pak si vyberte rolety den a noc. Jejich poptávka již roste několik let. Provedení den a noc
můžeme často vidět u rodinných domů a v bytovkách.
Poznáte je podle vodorovných pruhů na oknech. Jsou
velice oblíbené pro svoje jednoduché ovládání. Tyto rolety nahrazují záclony a závěsy.
Obliba screenových rolet v posledních letech stoupá
i přes jejich vyšší pořizovací cenu. Tento roletový systém
nabízí mnoho předností. Screenové rolety jsou určeny
především pro ty, co nechtějí ztratit kontakt se svým
okolí. Screnová látka totiž dovoluje průsvitnost do interiéru ne však pohledy zvenčí. Vy naopak přes screen
krásně vidíte ven.Screenová roleta má tu vlastnost, že
větší část dopadajícího světla odráží, jistou část světla
pojme a část propustí do vašeho interiéru.

Dominantou bývá sedačka
Důležitým prvkem každého interiéru je sedací souprava. Její tvar, provedení a a hlavně barva utvářejí design
celého bytu. Moderní jsou světlé vzdušné barvy, bývají
doplněné kontrastními polštáčky, které vytvářejí pocit
bezpečí. Pokud si říkáte, že to není příliš paktické, dodávám, že na trhu je již tolik skvělých úklidových firme,
které vám sedačku vyčistí tak, že bude vypadat jako
nová, že se tím nemusíte trápit…
Foto: Shutterstock.com
Text: Eva Houserová

KOBERCE

MATRACE

OBÝVACÍ
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KUCHYNĚ
Zatímco kdysi bývala kuchyně samostatnou a ryze účelovou místností, dnes
je otevřenou součástí interiéru. V moderní kuchyni se sice vaří, ale také se jí
nevyhýbá rodinný život. Velmi často je otevřena do obývacího pokoje, který je
vlastně její součástí...

INZERCE
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V této obývací kuchyni pak nejen vaříme, ale i stolujeme, sledujeme televizi, připravujeme si věci do práce
a děti se zde hrají. A vše se sem musí vejít tak, abychom
spolu trávili volný čas a navzájem si nepřekáželi. Pojďme se tedy podívat na možnosti moderních kuchyní. Začneme samozřejmě nejprve základní funkcí – v kuchyni
se především vaří… v tomto ohledu by kuchyň měla
nabízet maximální pohodlí, což znamená využit jejího
prostoru podle pravidel ergonomie tak, aby bylo vše
snadno dostupné. V kuchyni lze realizovat cokoliv, ale
vždy mějte na paměti praktickou stránku. Natahovat
se, ohýbat a přebíhat je naprosto nežádoucí.

Pracovní trojúhelník
Podobně jako při zařizování jiných místností v bytě,
i v kuchyni se řídíme v praxi osvědčenými pravidly, která zvyšují užívací komfort. Na základě odborných studií
rozdělujeme tu část kuchyně určenou k vaření 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. Při
plánovaní kuchyně mějte na paměti, že vedle chladničky nesmí stát spotřebiče vydávající teplo, pracovní
desku si vybírejte podle výšky a troubu si raději nechte vsadit do výšky nad 80 cm, abyste se při manipulaci
s horkým nádobím nepopálili. Na pečené pokrmy také
lépe uvidíte.

je možné vybrat i spotřebiče bez viditelných ovládacích
panelů. Případně u retro nebo jiných designových kusů
ponechat dvířka či ovládací panely viditelné, takže pak
dotváří styl celé kuchyně. Zapomenout rozhodně nesmíme na digestoře, které mohou být zabudované do
varné desky, ale i různě designově laděné mohou dotvářet atmosféru kuchyně.

Vše pro přehlednost
Při plánování nové kuchyňské linky je však třeba přemýšlet také o jejích úložných prostorech s ohledem na
dispozici kuchyně. Podstatná je přiměřená výška skříněk, polic a zásuvek, jejich přehlednost a snadný přístup. Ten nám umožní výsuvné police stejně tak jako
drátěné programy, které navíc působí vzdušným dojmem. Plné výsuvy s praktickým vnitřním členěním
zajistí pořádek a přehled. Výsuvy s pojezdem umožňují snadnou manipulaci a jdou hladce úplně celé vytáhnout. Tak si zachováme bezproblémový přístup až
do nejzazší části zásuvky. Zejména dvířka ve spodních
skříňkách jsou ergonomicky velmi nevýhodná. S komfortními výsuvy a výklopy máme pohodlný výhled na
vše a dosáhneme kamkoli bez námahy. Moderní skříňky
bývají vybaveny nejrůznějšími vychytávkami: například
stojany na talíře s nastavitelnou šířkou podle jejich velikosti talířů, vertikálními i horizontálními rozdělovači
do zásuvek, boxy pro jídelní příbory nebo plastovými
organizéry. Zkrátka vše pro přehlednost a systém, kde
má každý předmět své trvalé místo. Zajímavým nápadem na důsledné využití zadní plochy jsou například
mělké skříňky s posuvnými dveřmi. Za posuvnými dvířky
z podsvíceného mléčného skla se přitom efektně rýsují
kontury uložených předmětů.

Skříň je dnes i spíž
V novostavbách dnes klasické chladné spíže s okénkem
do světlíku nenajdeme. Místo na uchování potravin je
ale nutnost. Spíž nahradily tzv. potravinové skříně. Většinou se vyrábějí v šířce 40 cm. Skříň je vybavená několika poličkami nebo drátěnými koši, které díky kolejnicím můžeme zcela vysunout. Tak se dostaneme i do
zadní části, která je v obyčejné polici hůře dostupná. Do
takové skříně se vejde až 100 kg potravin.

Výhody vestavěných spotřebičů

Zarovnaným linkám odzvonilo

Velmi důležitým parametrem při pořizování nové kuchyně jsou bezpochyby spotřebiče, jejich vybavení,
množství funkcí, obsluha, a také způsob zabudování
– tedy zda jde o spotřebiče samostatně stojící, či vestavěné. Pokud jde o volně stojící spotřebiče, tam záleží
jen na tom, kde budou stát, případně je třeba respektovat blízkost tepelných zdrojů a podobně. Vestavěné
spotřebiče si jistě vyberou ti, kdo chtějí mít kuchyni
takzvaně v jedné estetické lince. Jako vestavěné se již
vyrábějí všechny typy spotřebičů od varných desek po
pračky či sušičky. Lze je buď „neviditelně“ zabudovat
do skříněk a zakrýt jednotnými dvířky, v tomto případě

Chcete-li jít s moderními trendy, zapomeňte na horní
řadu skříněk, zarovnaných do bloku jak podle pravítka.
Do kuchyně pronikla hravost a vynalézavost, při jejím
zařizování můžete uplatnit vlastní nápaditost. Na
trhu jsou variabilní sety různě velkých vrchních kuchyňských skříněk, ale také otevřených polic, které společně
tvoří jeden celek. Police pak mohou být vytvořeny z materiálu, který je použitý na dvířkách nebo naopak ze
sádrokartonu s barevným nátěrem ladícím s ostatním
zařízením kuchyně. Co se týká barev – nebojte se popustit uzdu fantazii a pohrajte si s nimi. Optimální jsou
tři různě zkombinované barvy – dvířka, zeď, obklady.
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CENTRALE ON-BOARD
INDUKČNÍ VARNÁ DESKA S DIGESTOŘÍ

www.airforce.cz
www.digestory-airforce.sk

KITCHEN TECHNOLOGY s.r.o.
Brněnská 131/37
591 01 Žďár nad Sázavou
tel:
+420 566 520 980
gsm: +420 702 020 187
e-mail: info@airforce.cz

V různých modifikacích se pak stejné barvy objeví na
pracovní ploše, úchytech a doplňcích (talířích, hrnečcích, miskách, hodinách, zácloně v okně, prostírání
apod.)

Méně uzavřených dvířek
Záleží pouze na vás a vašem vkusu, zda se rozhodnete pro lakovaná dvířka, lamino, masiv, biodesky nebo
MDF/foliová dvířka. Zda jejich otevírání bude klasické
dvoukřídlé či jednokřídlé, výklopové, zásuvkové nebo
to budou pouze police. Nezapomeňte, že linka by na
rozdíl od předešlých let měla být vzdušná a co nejvíc
otevřená. Můžete vybírat dvířka plná, prosklená, s vitráží. Skleněná kuchyňská dvířka, většinou vyráběná
z kaleného – tvrzeného skla, dodají vaší kuchyni neobyčejnou lehkost. Díky široké barevné škále i možnosti
nejrůznějších ornamentů si můžete pohrát s designem
motivů, které na sebe navazují a dokonce se dají sladit
s motivem, který se ve vašem interiéru opakuje. Nebo
se vám nejvíc líbí rolety? Vše je dnes možné, nic není
out, můžete použít třeba i netradiční materiály, jako
plech, kámen a keramiku. Největší poptávka je zatím
u nás po dvířkách z lamina. Lamino je cenově nejvýhodnější, snadno se udržuje, je velmi pevné a odolné. Po-
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vrch lamina je navíc možné vybrat z velkého množství
dekorů, ať už laminátových nebo dýhových. Velká poptávka je po lakovaných dvířkách, vysoký lesk je nejen
velice efektní, ale také opticky zvětšuje prostor. U vysokého lesku je v konečné fázi na povrch dvířek aplikován transparentní lak, který chrání dvířka před případným poškrábáním a opticky prohlubuje barevný odstín.
Jde o tzv. 3D efekt. Naopak hluboký mat zase evokuje
závan tajemství a přepychu. Někteří výrobci nabízejí
polomatné provedení. Aktuálně je trendy kombinace
matného a lesklého provedení vnějších ploch v rámci
kuchyňské nábytkové sestavy. Jedním z důvodů oblíbenosti takové sestavy je snad nekonečná možnost kombinací barevných odstínů.

Pestrá paleta pracovních desek
Ať už budete mít kuchyň sestavenou do tvaru U, L nebo
G, jejím základem bude pracovní plocha, která by měla
mít kvalitní užitné vlastnosti - přiměřený tvar, velikost,
barvu a hlavně by měla být vyrobena z vhodného materiálu s patřičnou odolností a povrchovou úpravou,
která se bude dobře udržovat v čistotě. Neměli bychom
podceňovat ani její vzhled. Barevné provedení a struktura mohou pomoci zdůraznit nebo naopak potlačit
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celkový dojem z kuchyně a ovlivňují i vnímání prostoru.
Pokud si vybereme desku výraznější barvy, měli bychom
pro obklad zadní stěny zvolit světlejší tóny. Úroveň pracovní desky patří k diskutovaným otázkám, zejména
vaří-li členové rodiny různé výšky. V takovém případě
se vyplatí investovat do víceúrovňové pracovní desky,
výsuvných přípravných ploch nebo pohodlných a bezpečných přenosných stupínků. V současnosti trh nabízí
různé druhy kuchyňských pracovních desek, každý materiál má svoje příznivce.

Rodinné schůzky u stolu
Při plánování kuchyně je velmi důležité vybrat i místo
pro stolování. Jídelní stůl bývá v otevřených kuchyních
většinou součástí obývacího prostoru, takže designově
by měl být dvojjediný – ladit jak s kuchyní, tak s interiérem obýváku. Velikost jídelního stolu je dána počtem
lidí k němu usedajících. Vzhledem k občasným návštěvám je pro čtyřčlennou rodinu vhodný stůl pro šest lidí
nebo rozkládací varianta, která umožní přisunout dvě
až čtyři židle. Jaký tvar vybrat? Nejčastější bývá obdélníkový tvar, u něhož mají členové rodiny své stálé místo. Do malých interiérů se hodí čtvercový stolek, třeba
i nástěnný sklopný. Kulatý a oválný stůl vyžaduje více

prostoru, pocitově se však u něj cítíme nejlépe, protože
každý má pro sebe stejně velký prostor.
Na trhu je nepřeberné množství kompletních jídelních
setů - skleněných, dřevěných i laminových. Toužíte-li
po originalitě, můžete si jídelní stůl i židle vybrat samostatně a stylově vyladit podle své chuti. Vybírat můžete jídelní židle dřevěné, kovové, kožené, ratanové
i plastové. Elegantní jídelní židle z moderních materiálů
s kovovou kostrou a čalouněním z umělé kůže či koženky mají ve srovnání s klasickými dřevěnými jídelními
židlemi mnoho výhod: tyto židle jsou cenově dostupné,
snadno se omývají a udržují a lze je velmi dobře sladit
s klasickým i moderním interiérem kuchyně a jídelny.
Mnohé jídelní židle jsou také ergonomicky tvarované,
což umožní pohodlné a zároveň zdravé sezení. Jídelní
stoly se nabízejí v široké škále variant designů, materiálů i velikostí. Pokud si budete pořizovat židle a stůl samostatně, dejte pozor na správnou výšku nábytku, aby
se vám pohodlně stolovalo. Sedák židle má jít pohodlně
zasunout pod desku stolu, jejíž spodní část nesmí omezovat osobu při sezení. Při nákupu vyzkoušejte, jak se
vám se židlí manipuluje, zda není příliš těžká a spodní
plošky noh neponičí podlahu.
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Úsporný barový pult
Jídelní sety mohou být částečně nahrazeny barovými
pulty, ke kterým se pořizují zvýšené barové židle. Co se
týče designu, záleží dnes již jen na vašem vkusu. Na českém trhu už seženete všechny možné typy, výšky, barvy,
materiály i polstrování barových židlí. Na designu některých z nich se podílejí i přední designéři. Takže, ať se
rozhodnete pro klasickou čalouněnou, kovovou, plastovou či chromovanou židli, určitě ji seženete. Skvělým
řešením, zvlášť pokud máte děti, jsou židle s nastavitelnou výškou nohy. Každý člen rodiny si tak může nastavit výšku posezení dle svého vzrůstu a pohodlí. Taková
barová židlička má pak i tu výhodu, že ji lze podle libosti přesunovat a používat ji i na jiných místech v domě.

Když je součástí kuchyně obývák
Obývací část samozřejmě musí korespondovat s kuchyní, zároveň ale musí zohledňovat životní styl rodiny
a zájmy jejích jednotlivých členů. Při našich oblíbených
činnostech se obklopujeme předměty, které jsou k těmto činnostem potřebné. Zařizujme tuto místnost tak,
aby se každý z členů naší domácnosti v obývacím pokoji
cítil dobře a každý zde měl pro sebe dostatečný prostor.
Podle toho, co především v obýváku děláte, by mělo
vypadat základní vybavení. Velká rodina se spoustou
přátel potřebuje hodně místa k sezení. Milovníci knih
tichý koutek a dobré světlo pro čtení. Jinak by měl vypadat ideální prostor televizních maniaků a jinak ten,
v němž se lidé raději baví spolu a hrají různé hry. Jak
tedy obytný prostor rozčlenit? To záleží na jeho velikosti. U stávajících bytů ve starší zástavbě nelze očekávat mimořádně velké obývací pokoje. Proto se prostor zpravidla dělí na jídelní část a část společenskou,
vybavenou sezením a audiovizuální technikou. Naopak
u nově stavěných rodinných domů a větších bytů, kde
nejsou výjimkou obývací místnosti o ploše 40 m2, lze
použít dalšího členění. To je například kombinace sezení s prostorem kolem krbu, zvlášť umístěný audiovizuální koutek, dětský koutek, pracovní koutek a podobně.
Výsledek může být buď skvělý a vám vznikne ideální
prostor na zábavu a odpočinek pro všechny členy rodiny, nebo bohužel katastrofální, podaří-li se vám vytvořit mix stylů, které k sobě vůbec nejdou dohromady. Při
zařizování proto mějte na mysli sladění všech zón do
harmonického looku. Designéři obývacích pokojů pracují s pohodlným nábytkem, funkčními, levnými a stylovými doplňky v kombinaci s jasnými barvami stěn. Vytváří se tak příjemné prostředí, kde se děti i dospělí cítí
uvolněně a zkrátka jako doma.

Televizní zóna
Základem téměř každého českého obýváku bývá televizor, na který se orientuje i sedací souprava. Můžeme
tedy hovořit o jakési zóně zábavy, kde se každý večer
scházejí všichni členové rodiny, aby se společně podívali
na film, seriál či televizní pořad. Designéři tvrdí, že do
rozměrných prostor je ideální rohová sedačka, protože
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působí útulně a je možné zvolit libovolnou délku jejích
ramen. Do menších prostor jsou velmi praktické rohové
sestavy, v těch větších můžeme zvolit i samostatně stojící kombinace, např. trojsed, dvojsed a na doplnění křesla, taburety nebo větší polštáře a vaky v kontrastních
barvách. Pohovka nemusí být za všech okolností u stěny, zejména pokud se jedná o větší místnost, ve které
působí prostorově umístěné pohovky velmi dynamicky.
Velký důraz klademe také na výběr čalounění. Výrobci sedacího nábytku nabízejí širokou škálu materiálů
přírodních (bavlna, len, hedvábí) i syntetických (akryl,
nylon, polypropylen). Mezi ně patří látky, eco-kůže, žinylka nebo luxusnější materiály jako alcantara (vzhledem připomíná semišovou kůži) a kůže. Za příplatek je
možné provést různé speciální úpravy povrchů zamezující znečištění nebo vznícení. K ucelenému a útulnému
dojmu z obývacího pokoje přispívá i harmonické použití textilií, polštářků a dekorací. Volíme je podle celkové
nálady místnosti i ve výraznějších barvách a vzorech.
Pokud si potrpíme na teplo rodinného krbu a technicky
si ho nemůžeme dovolit, vhodnou variantou je biokrb,
který se stane příjemným oživením místnosti.

Hnízdový stolek
Ačkoli existují sedačky, které v sobě mají zabudované
plochy určené na odkládání hrnků, sklenic nebo talířků, českým obývacím pokojům stále vévodí konferenční stolek. Ten ale zabere v leckdy přeplněném obýváku dost místa. Šikovnou náhradou může být takzvaný
hnízdový stolek. Ten v sobě skrývá další stolky, které se
dají dle potřeby vytáhnout a použít pro větší servírování. Máte hodně přátel, které pravidelně zvete na domácí večírky? Je nesmysl kvůli nim pořizovat do malé místnosti velkou sedačku. Lepší budou různé multifunkční
sedáky nebo skládací židličky vhodné pro interiérové
posezení, které snadno uložíte třeba v komoře nebo ve
sklepě až do další návštěvy.

Obývací stěna
Obývací stěna nesmí chybět v žádném obýváku, ale její
poloha by se měla odvíjet až od polohy sedačky. Podle
velikosti místnosti zvolte velikost stěny – pro malé pokoje je vhodnější vybrat nižší stěnu, do větších můžete
zvolit vyšší i mohutnější. Obývací stěnu je logicky vhodné umístit ke zdi, a to k té, která je naproti sedací zóny.
Moderní obývací stěny mají oproti těm starým socialistickým paskvilům zásadní výhodu – dají se libovolně
členit, a to nejen po celé šířce, ale i výšce. Stěna je totiž
jakousi sadou „kostek“, se kterými si můžete hrát – výsledná kompozice je tak na míru dělaná podle možností vašeho prostoru.

Čtecí zóna
Ne všichni členové rodiny chtějí sedět u televize, někdo
rád sedí někde mimo s tabletem na kolenou, jiný odpočívá s knihou v ruce. Pokud máte dostatečně velký
obývák, vyčleňte místo pro pohodlné křeslo nebo sofa

Vítejte ve světě luxusních doplňků
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.
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s lampou a malou knihovnu. Ta by měla korespondovat
s ostatním vybavením bytu. Neznamená to, že musíte
nutně zvolit stejný dekor, jako má další nábytek v obýváku. Knihovna může klidně kontrastovat, ale vhodně.
Týká se to nejen polic, ale i soklu, nožiček, dvířek a korpusu. Pokud nemáte místo na takový solitér, který bude
ozdobou interiéru, můžete knihovnu zakomponovat
do obývací stěny nebo celou jednu stěnu obložit policemi a knihami. Knihovny v bytě mohou být klasické
s dlouhými policemi. Trendem jsou ale i čtvercové boxy
na knihy nebo knihovny s dvířky, zásuvkami a dalšími
doplňky.

z možností je vám bližší. Ať už se rozhodnete pro konzervativní nebo extravagantní design, vždycky oceníte
nábytek na míru.

Zapomeňte na kancelář
Důležité je zvolit si pracovní stůl, který do pokoje vzhledově zapadne. V pokoji, který působí stejnorodě, se
vám bude lépe pracovat, než v chaotické změti různých

Mají si kde hrát?
Děti jsou součástí našeho života a častokrát mají v obývacím pokoji jen kupu hraček, jako bychom je chtěli každou chvíli odsunout pryč s myšlenkou, aby se tam moc
nezabydlovali. Dejte dětem pocit, že jsou součástí dění
a přizpůsobte část obývacího pokoje jejich potřebám.
Je jedno, jestli jim vyčleníte jen určitou část a vše „dětské“ bude na jednom místě, nebo se bude prolínat svět
her a svět dospělých navzájem a v celém pokoji. Možná
jste zastáncem teorie, ať si děti vládnou dětském pokoji, ale v tom obývacím máte hlavní slovo vy. Ať už tak
či onak, pokoj budou využívat i ony, a jak velkou část
pokoje ovládnou, záleží jen na vás a vašich prioritách.
Pokud máte malý prostor, musíte myslet prakticky. Vydělte dětem spodní zásuvky nebo skříňky ve stávajícím
nábytku, malá židlička nezabere moc místa, kreslit si
můžou i za konferenčním stolem, na zeď místo obrazů pověste nalepovací fólii s tabulovou úpravou nebo
si kupte taburet s úložným prostorem. Obývací pokoj
může s dětským koutkem souviset barevně a být takto
propojený, nebo být naopak zcela odlišný. Můžete ho
oddělit opticky kobercem, paravánem, kusem jiného
nábytku, závěsem, nebo ho neohraničovat vůbec.

stylů. Také pamatujte, že čím robustnější nábytek, tím
menší se místnost zdá – vyberte si proto jednoduchý
design stolu. Nejlepší je zvolit stejný odstín dřeva jako
ve zbytku pokoje. Stejně tak kancelářská židle už dnes
neznamená jen klasickou uniformní nudu a může kombinovat pohodlné sezení i moderní design. Co se týče
úložných prostor na dokumenty a pracovní nezbytnosti: jděte na to chytře. Není vždy nutné zastavět obývák dalšími komodami a skříňkami. Využijte prostor na
stole i pod ním a nakupte pár úložných košů – získáte
místo na nezbytnosti i stylovou dekoraci.

Pracovní kout

Pořádek a vkusnost

Pokud pracujete doma, nebo si jen občas práci domů
vezmete, měli byste v první řadě dbát na vlastní pohodlí. Nemáte-li možnost samostatné pracovny, nejlépe se
ujme pracovní kout právě v obývacím pokoji, kde dokáže splynout s okolním děním. Stejně tak se s oblibou
pracovny umisťují do ložnice, kde ale například večer
může ťukání do počítače obtěžovat partnera. Upřímně,
ruku na srdce - kdo z nás chce v ložnici pracovat…Pracovat v obývacím pokoji znamená, zůstat v kontaktu se
zbytkem rodiny. Jestli to častěji oceníte nebo si na takové uspořádání budete stěžovat, musíte posoudit sami.
Pokud při práci musíte dohlížet i na děti – bude pro vás
pracovna v obýváku pravděpodobně ideální volbou.
Ale pozor, v obývacím pokoji bývá rušno. Připravte se
na práci s televizní kulisou, i když máte tu nejohleduplnější rodinu. Co se týká stylu „minipracovny“, máte
možnost volby. Buď ji nenápadně začleníte do stávajícího interiéru, nebo ji od něj vizuálně oddělíte. Dobrou volbou jsou obě varianty a vy se rozhodněte, která

Multifunkční obýváky, zvláště takzvané openspacy jsou
velmi módní a sníme o nich. Jenže pozor na to, aby se
z vašeho domova nestal nepřehledný babylon. Jako
bychom se ze zaměstnání a ze školy vraceli do jedné
světnice, kde se odehrává skoro všechno, a tudíž také
hrozí nepořádek. Mějte proto vždy po ruce nějaké mobilní úložné prostory, různé taburety a podnožky, do
kterých se dá něco skrýt, poslouží i jako provizorní sezení pro další příchozí, drobné servírovací a odkládací
stolky a pár velkých polštářů, kterými vezmou zavděk
děti na zemi.
Jestliže se nebojíte trochy extravagance a nechcete mít
obývací pokoj stejný jako většina vašich přátel, pořiďte si kvalitní originální nábytek. S výraznými prvky ale
buďte opatrní, do obývacího pokoje obvykle stačí jeden
takový. V opačném případě se může stát, že se jednotlivé části vybavení přebíjejí a působí nesourodě.
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Industriální zasklení
MĲA INDUSTRIAL
AL PERGOLY VARIO S NASTAVITELNÝMI LAMELAMI
CELOSKLENĚNÉ PRVKY DO INTERIÉRU I EXTERIÉRU

MIJA-Therm, s.r.o. | Vrchlického 439, 150 00 Praha 5 / U Splavu 46, 788 13 Rapotín
Tel: +420 583 214 921, 777 30 30 38 | e-mail: info@mija-t.cz | www.mija-t.cz

TIPY

NA VÁNOČNÍ DÁRKY

Vybrat dárek pod stromeček, který vaše blízké nejen potěší, ale je i užitečný, není nic
složitého. Stačí se zaměřit na domácnost.
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Což darovat domácího pomocníka, který usnadní vaření, žehlení, ale i úklid? Jistě nešlápnete vedle ani s designovým kouskem či zajímavou maličkostí do bytu,
která bude ladit s interiérem i vkusem obdarovaného.
Možná vám při rozhodování pomohu naše tipy.

te si způsob tepelné úpravy vložených potravin: dušení,
vaření, smažení, opékání, vaření v páře, zapékání, fritování, a dokonce ho můžete použít pro přípravu fondue.
Multifunkční hrnec zkrátka dovedl moderní vaření ve
všech jeho podobách k naprosté dokonalosti.

Robotický vysavač

Dárky do kuchyně nezklamou

Robotický vysavač udělá všechnu práci za člověka. Umí
si poradit s každým rohem v místnosti. Stačí ho pouze naprogramovat a během lidské nepřítomnosti byt
perfektně uklidí. Na trhu je velká nabídka těchto automatických vysavačů, některé lze ovládat mobilním telefonem. Užitečný je zejména pro rodiče malých dětí,
majitele chlupatých domácích mazlíčků nebo alergiky,
kteří svádí neustálý boj s drobky, chlupy a dalšími nečistotami.

Samozřejmě že do kuchyně můžete darovat spoustu
dalších pomocníků – od topinkovače přes odšťavňovač
po výrobník ledu či zmrzliny. Jen je třeba zjistit, kterou
z těchto vymožeností ještě obdarovávaný nevlastní. Pokud jsou vaši blízcí gurmáni, jistě si pokrmy rádi stylově
servírují. Je mnoho krásného nádobí na různé potraviny i příležitosti. Proč neskladovat třeba máslo ve stylové
misce. A úžasný francouzský sýr si také zaslouží svoji
nádobu...
Pomocníkem z největších je i kvalitní nůž. A jak ho vybrat? Kvalitní nůž by neměl být moc pružný a u velkých
nožů by se čepel neměla ohýbat vůbec. To znamená, že
by měl být vyroben z kalené oceli, nikoliv z ocelového
plechu. Kvalitu zaručují také kované nože. Jsou vykované za tepla, poté přichází kalení a popouštění, tedy
tepelná úprava vedoucí k větší odolnosti oceli. Dosáhne
se velmi jemné struktury materiálu, po dokonalém vybroušení je zaručena dlouhá trvanlivost ostří.
Délku čepele kuchyňského nože volte podle jeho použití. Nejkratší nože do 10 centimetrů se hodí na okrajování a loupání. Středně dlouhé jsou na zeleninu, ovoce
nebo maso a nejdelší s čepelí kolem 25 centimetrů jsou
určené například na pečivo.

Domácí pekárna
Domácí pekárna upeče křupavý chléb a pečivo, které
může konkurovat profesionálním pekárnám. Domácí
pekárna udělá veškerou práci sama, promíchá ingredience, připraví těsto a upeče. Jediným úkolem bude
vložit suroviny podle receptu a nastavit program, případně také čas pečení. Pekárna se dá naprogramovat
tak, aby se chléb dopekl právě ve chvíli, kdy se rodina
probouzí.

Multifunkční hrnec
Pokud chcete dárkem potěšit někoho, kdo rád vaří, nabízí se některý z chytrých hrnců. Dokonalým „mistrem
šéfkuchařem“ je hrnec multifunkční, který nahradí několik spotřebičů a umí připravit nepřeberné množství
jídel na různé způsoby. Zapojíte ho do zásuvky a zvolí-
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Jakpak dneska bude?
Dobrým tipem zvlášť pro starší příbuzné, kteří jsou víc

oceněná Kvalita – Made
in GerMany / SolinGen
již od roku 1814

ovlivnitelní změnami počasí, je meteorologická domácí
stanice. Kromě teploty, kterou ukáže i obyčejný teploměr za pár korun, se z něj dozvídáme i další zajímavosti. Meteorologická domácí stanice není o nic větší než
klasický radiový budík a kromě změření teploty uvnitř
i venku dokáže změřit vlhkost, nadmořskou výšku, tlak,
určí předpověď bouřek nebo sněhových přeháněk. Některé stanice rovněž upozorňují na náledí a informují,
v které fázi je zrovna měsíc.

Designové ikony neztrácejí na ceně
Kdo nesnáší plné obchody a má rád design, může mít
nákup dárků velmi jednoduchý: stačí se podívat do
některé z galerií nebo prodejny, která se zaměřuje na

design. Davy lidí tam nepotkáte, zato designové ikony
ano. Tyto dárky mají navíc jednu velkou výhodu: jejich
cena neklesá, spíše naopak. Což třeba vázy, mísy, podnosy, hodiny či lampy v originálním designovém pojetí
a ve stylu, jaký vaši blízcí milují? Také obrazem nebo
zapaspartovaným plakátem můžete druhé potěšit.

Nápadité maličkosti
Na trhu je i mnoho vtipných věciček, které zpestří nadílku pod stromečkem. Třeba světlo na toaletu. Stačí do
něj jen vložit baterie a umístit do záchodové mísy. Mísa
bude osvětlena až osmi barvami, které se probudí, když
člověk vejde za tmy. Senzor pohybu světlo automaticky zhasne, když toaleta osiří. A co třeba multifunkční
svítilna pro muže, kteří chtějí být vždy a za každých
okolností připraveni na pomoc při nečekaných kolizích či poruchách? Svítilna obsahuje 4LED světlo pro
osvětlení, bliká červeně v případě výstrahy. Obsahuje dále nerezové kleště, nůžky, křížový šroubovák,
plochý šroubovák a pilník. Ještě má jednu důležitou
funkci, a to kladívko na rozbití skla. Určitě potěšíte
i designovým aroma osvěžovačem vzduchu, který dokáže provonět celý byt díky nejmodernější technologii použitím ultrazvukových vln. Navíc LED osvětlení
napomáhá k navození příjemné magické atmosféry.
Vtipným dárkem se mohou stát i svíticí LED kolíčky,
s jejichž pomocí se dá vytvořit originální dekorace.
Řetěz obsahuje 10 kusů kolíčků, kterými obrázky, fotografie nebo vzkazy jednoduše připnete. Ženy určitě
potěšíte objímacím polštářem. Má velmi kreativní design, jako rameno muže. Podpírá krční páteř a objímá
spící tělo paží. Zábavný a praktický nápad…

Dárky pro zahrádkáře
Milovníky zahradničení nepotěšíte ničím víc než pomocníky pro výkon jejich vášně. Jistě nepohrdnou
třeba nůžkami na bylinky, určenými na snadné stříhání zelených natí. Obvykle mívají 3–5 břitů. Více násobná čepel vám umožní jediným střihem získat skutečně
drobné části z pažitky, petržele, jarní cibulky, kopru
a dalších bylinek. Nebo pokud musíte pomáhat na
podzim příbuzným se shrabováním listí na zahradě,
pořiďte jim fukar neboli zahradní vysavač. Je to šikovný pomocník nejen při odklízení spadaného listí,
ale i při úklidu zbytků posečené trávy, pilin, prachu
nebo třeba i čerstvého zimního prašanu. Nežádoucí
materiál se nasaje do vaku či odfoukne. Velkým zahradním hitem jsou v posledních letech hmyzí domky.
Zvolit můžete specializované „ubytovny“ pro jednotlivé druhy. Asi nejznámější jsou čmelíny (dřevěné, keramické) nebo domky pro včelky samotářky. Existují
i kombinované hmyzí hotely. Některé výrobky nabízejí i možnost pozorování života konkrétních druhů,
což ocení hlavně děti.
Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com
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NEJŠIRŠÍ SÍŤ STAVEBNIN V ČR
S VÍCE JAK 150 PRODEJNAMI

LOŽNICE JAKO
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BEZPEČNÝ ÚKRYT

Ložnice je místo, kam se můžeme schovat před hektickým světem. Proto by nás
BYDLENÍ | 33
měla obemknout bezpečím, klidem a harmonií.

Umístění ložnice je ideální v klidové části domu či bytu,
ideálně na sever nebo východ. Také počet a orientaci
oken se doporučuje volit obezřetně, aby se místnost
nepřehřívala sluníčkem (pozor zejména na velké okno
směrem na západ). Vedou-li okna do rušné ulice, ticho
zajistíme zvukovou izolací v podobě plastových oken
nebo dvojitých dveří. V nižším podlaží vytvoříme zvukovou bariéru izolační vrstvou položenou pod podlahovou krytinou. Ložnice by měla mít dostatečnou klidovou a regenerační energii, na což se v dnešní době
často zapomíná. A zaplňujeme tuto místnost věcmi, ba
dokonce si ji mnohdy pleteme s pracovnou. A to nám
rozhodně neprospívá. Kvalita spánku je důležitější než
jeho délka, proto by místnost měla být útulná, pohodlná a tichá. Pokud je to tedy možné, vyvarujme se v ložnici umístění elektronických zařízení (počítač, televize,
rádio apod.). Vyhýbat bychom se měli také zrcadlům
nebo lesklým plochám, které mohou odrážet životně
důležitou energii v místnosti.

Co potřebujeme v ložnici?
Pro aktivování regenerační energie by v ložnici mělo
být jen to, co souvisí s její funkcí jako odpočinkové
místnosti. Tedy postel, noční stolek, lampička a doplňky jako závěsy, koberce, pokojové kytky, případně
v přiměřeném množství pozitivní fotografie, obrázky či
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jiná umělecká díla. Všechno ostatní včetně komod nebo
skříní na oblečení 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.

Kvalitní lůžko je základ
Jakmile se začne vaše postel ozývat, tedy vrzat, je jasné, že už má svá nejlepší léta za sebou. Špatně se vám
z ní vstává a uléhá. Může to být třeba tím, že dosluhuje
rošt, sem tam z něj vypadne nějaká ta lamela. Možná se
naplnil i čas vaší matrace. Cítíte, že vás při ležení v posteli tlačí pružiny či různé hrboly, plocha není rovná, ale
má na sobě proleženiny a uprostřed se objeví ,,důlek“.
V takových případech se už jistě zamýšlíte nad výměnou
lůžka. Postel by měla být co nejširší, jaká se vám domů
vejde. O deset centimetrů užší ulička nebude zase tolik
vadit, pokud se na lůžku budete moci pohodně „rozestřít“. Manželské postele se běžně prodávají v šířce
160 centimetrů, ale postele pro jednotlivce mívají 90
centimetrů na šířku – takže si klidně i tu manželskou
dopřejte o šířce 180 centimetrů, protože za dobrý spánek a dostatek místa to stojí. Minimální délka postele
je délka spícího plus cca 20 centimetrů. Kvůli pohodlné-
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mu vstávání neopomeneme ani výšku postele. Standard
je 40 až 50 cm, pro starší a méně pohyblivé osoby až 60
cm. Manželské postele by měly mít oddělené rošty pro
každého spícího kvůli rozdílným nárokům na spánek.
Ideální postele mají u hlavy zábranu, které zamezuje
nepříjemnému proudění vzduchu a nepohodlí při spaní. A protože člověk vyprodukuje během odpočinku
až půl litru potu, doporučují se postele na nožičkách,
s neuzavřeným úložným prostorem ve spodní části, s vyměnitelnými potahy. Bočnice mohou být prodloužené
až k podlaze. Ale do módy se vracejí i celočalouněná
lůžka a dnešní textilní materiály jsou daleko prodyšnější než kdysi, takže také „dýchají“. Navíc se u postelí posazených přímo na podlaze neusazuje prach jako pod
nožkami. Při výběru postele je důležitý nejen rošt, který
vám bude podpírat záda, ale také matrace. Ideální je,
když si matraci postele na místě rovnou vyzkoušíte, protože každému vyhovuje jiná tvrdost a povrchová úprava materiálu. Mějte na paměti, že děti a mládež potřebují tvrdší matraci, spáči na boku a starší lidé naopak
matrace měkčí kvůli otlakům kloubů a lidé s problémy
se zády zase matraci ortopedickou, případně zdravotní.
U žádného lůžka by neměly chybět noční stolky, které
skvěle poslouží k odkládání důležitých drobností. Vybírat můžete buď stolky z kvalitního masivního dřeva,
nebo čalouněné, které se vyznačují vysokou kvalitou
řemeslného zpracování.

Příjemné přikrytí
Nezáleží pouze na tom, na čem ležíte. Pro zdravý spánek je stejně důležité, čím se přikryjete. Klasika z husího peří sice krásně hřeje, moderní přikrývky s dutým
vláknem se ale lépe udržují a navíc v noci zajišťují optimální teplotu pro spánek. Správně zvolený ložní set
by měl dobře pohlcovat vlhkost těla a mít dobré izolační vlastnosti. Mnoho lidí upřednostňuje umělá vlákna
kvůli jednoduché údržbě. Přikrývky a polštáře lze jednoduše vyprat již na 40 °C. Alergici by však měli být při
výběru pečlivější. Ke zničení alergenů je nutné prát na
90°C, ne každý umělý materiál je pro ně vhodný. U přikrývky můžete přihlédnout ke gramáži, která určuje,
v jakém období ji budete používat. Obecně platí, že
gramáž zimní přikrývky začíná na 350 g/m2, letní verze
mívá naopak okolo 150 g/m2. Praktickým tipem na celý
rok je celoroční přikrývka.

Trendy v povlečení
Důležité je pochopitelně i povlečení, a to jak z hlediska
funkčnosti, tak i vizuálního dojmu. Sázejte raději na
méně agresivní barvy, které budou kompatibilně doplňovat barevné ladění interiéru. Při výběru materiálu se
zaměřte zejména na jeho kvalitu a vyhněte se nápadně
levným typům povlečení, jež nemají s kvalitou mnoho
společného. Při výběru ložního povlečení máme tendenci upřednostnit jeho vzhled či vzory, ale podstatný
je jeho dotykový komfort, a pak také životnost, nároky
na údržbu, možnost vyvářky a stálobarevnost. Vybírá-
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me také podle způsobu na zapínání - nevhodné knoflíky a zipy mohou povlečení při údržbě poškodit. Materiálů je na trhu opravdu hodně: bavlna, polybavlna,
krep, mikrovlákno, mikroflanel, flanel, bambus, satén,
hedvábí, damašek, atlas a jejich nejrůznější kombinace.
Každý materiál má trochu jiné vlastnosti a samozřejmě

záleží na vkusu a přání každého člověka, jaké povlečení
mu bude příjemné.

Design na druhém místě
Na lůžkovinách nás obvykle zaujme jejich design, který
dotváří atmosféru ložnice. Stále jsou žádané přírodní
barvy, odstíny šedé, ale i metalické zpracování. Letošní rok fandí fialové barvě, jež je symbolem spirituality,
duchovna a srdečnosti. Také jsou velmi módní extravagantní motivy, které nejlépe vyniknou na 3D povlečení.
Jak už sám název napovídá, jedná se o trojrozměrné
designy, které opticky vystupují z látky. A protože se
fantazii meze nekladou, můžete si pořídit v podstatě
jakýkoliv design, třeba i s vlatní fotkou. Mezi oblíbené patří motivy světových metropolí, zvířat a přírody.
Barvy i vzor by měly ladit s interiérem. Do moderních
ložnic se hodí jednoduché vzory s geometrickými křivkami, ale i střídmé květinové linie navozující harmonii
a čistotu.

Závěsy ložnici zútulní
Je těžké si představit interiér ložnice bez závěsů na oknech. Bez ohledu na to, jak často návrháři celého světa hovoří o tom, že moderní styl tíhne k maximálnímu
množství slunečního světla, které může proniknout
skrze okno, v případě majitelů bytů a rodinných domů
vyvolává „prázdné“ okno bez textilu pocit nedostatku
pohody.
Záclony a závěsy v ložnici plní nejen dekorativní roli,
ale také chrání intimitu místnosti před zvědavými pohledy zvenčí. Ložnice je dokonce možná ta nejsložitější
místnost z hlediska výběru textilií. Na okna je potřeba vybrat závěsy, které nepropouští světlo, ale přitom
zachovat lehkost vzhledu interiéru, dodržet všechny

prvky designu ve vybraných barvách, a celkové řešení
nenavrhnout příliš nudné. Kdo považuje závěsy za přežitek, sáhne radši po roletách či žaluziích. I v těch je takový výběr, že dokáže uspokojit každý interiérový styl.

Barvy tvoří atmosféru
Ložnice je po koupelně nejintimnějším místem bytu.
V samostatné místnosti si můžeme bez obav vybrat takový styl i barvy, které jsou nám nejbližší. Zato ve společné ložnici půjde o určitý kompromis. Ale i v ložnici
se vyplatí jednoduchost bez zbytečných ozdob, na něž
se chytá prach. V barvách je lepší vyvarovat se velmi
ostrým odstínům na stěnách, na klidu před spaním by
nám pravděpodobně moc nepřidaly. Klasickému pojetí
ložnice lahodí jemné pastelové barvy, modrá, zelená,
hnědá nebo bílá. Všechny navozují pocit klidu, bezpečí a odpočinku. I když každá trošku jinak. Mezi sporné
dominantní barvy do ložnic patří červená či žlutá, které
sice navozují pocit tepla, což zimomřivci jistě ocení, ale
zároveň nám dodávají energii a my se naopak potřebujeme zklidnit. Velmi komplikovaná je fialová, která
vybízí k tvořivosti a podporuje činnost mozku. Citliví
jedinci si v ní také příliš neodpočinou. Pokud tyto barvy
máte rádi, využijte je na doplňcích. Právě fialová barva
je letos velkým hitem.

Světlo pro ložnici
Pro atmosféru ložnice je velmi důležité, jak si poradíme
s jejím osvětlením. Velkoplošná svítidla by měla vyzařovat nízký jas. Celkové osvětlení zajistí nástěnné svítidlo
pro nepřímé osvětlení, instalované na zdi nad postelí. Je
příjemné a zaručí, že ležící osoba není nikdy přímo oslněna světelným zdrojem. Ke čtení je dobré zvolit takové
osvětlení, které zaručí pohodu při čtení s ohledem na
partnera. Orientační svítidla jsou ideální pro bezpečný
pohyb v nočních hodinách. Díky nízké spotřebě energie
jsou vhodná LED, protože mohou svítit celou noc.
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Spánek v čistém vzduchu
Zdravě spát znamená také dýchat zdravý a čerstvý
vzduch. Ve vydýchaném prostředí se budete probouzet
unaveni. Nejjednodušším způsobem je pochopitelně
před spaním otevřít okno a pořádně vyvětrat. Co však
s městským smogem a znečištěným ovzduším? Kde vzít
čerstvý, tak potřebný svěží vzduch? Řešení nabízejí čističe a zvlhčovače vzduchu. Výrazně zlepšují kvalitu dýchaného vzduchu. Jsou opatřeny systémy speciálních
čisticích a absorpčních filtrů, které zbavují vnitřní prostředí částeček prachu, alergenů v podobě pylu a škodlivých plynných i tuhých příměsí. Pomáhají chránit
zdraví a předcházejí poškození horních cest dýchacích.
Dalším technickým pomocníkem jsou ventilátory, které
provzdušní i tu nejdusnější místnost za horkého letního
dne. Stejnou službu nebo udržování optimální teploty
a případně i vlhkosti nabídne mobilní nebo napevno
zabudovaná klimatizace.

Pokojovky nejen pro okrasu
Nejste-li příznivci moderní techniky, a přesto byste
chtěli zlepšit domácí klima, pak vezměte na pomoc zeleň – rostliny a květiny. I ty významně vylepšují domácí
prostředí a dýchaný vzduch, odstraňují z něho škodlivé
látky, snižují prašnost i hluk. Odpařováním vody z listů zvlhčují ovzduší. Některé druhy mají i léčivé účinky
a pomáhají při léčbě alergických onemocnění a astmatických projevů. Nejznámější z nich jsou eukalypty, blahovičníky a jehličnany. Všechny rostliny příznivě působí
na lidskou psychiku a uklidňují smysly. Pro zdravý spánek je důležitá i teplota vzduchu. V ložnici preferujeme
nízkou, abychom se vyhnuli dehydrataci. Ideálních je
proto 13 až 15 °C. V ložnici dětí a starších osob může
být o pár stupňů více.

Foto: Shutterstock.com

TRENDY MODERNÍCH

KOUPELEN
Vzhled koupelny více než sanitní prvky ovlivňují obklady a nábytek.
Měla by z nich vyzařovat dokonalá harmonie.
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Při výběru barvy a velikosti obkladů je třeba vzít v úvahu rozměry koupelny, množství světla v místnosti a celkový ráz prostoru. V oblibě jsou saténově hladké, reliéfní i vlnité povrchy. Volit můžeme jejich matné varianty,
verze se třpytkami, klavírní lesk i tzv. lappato, které působí efektně. Lapovaný povrch je kompromisem mezi
leskem a matem. Vzniká přeleštěním mírně reliéfního
povrchu tak, že vyniknou lesklé výstupky, zatímco prohlubně zůstanou matné.

Keramika i sklo
Keramika u koupelnových obkladů není ničím novým,
ale díky technologickým možnostem potisku se varianty jejího vzhledu znásobily. Navíc stále patří k cenově
dostupným materiálům. Nevadí jí vlhkost, změny teplot, snadno se čistí, pro prostředí koupelny je ideální.
Skleněné obklady, přesněji obklady z grafoskla, mohou
vytvořit atraktivní umělecká díla o velikosti až 1,45 x
2,80 m. Grafosklo vzniká laminací speciální fólie s dekorem nebo textilie odolné vůči vysoké teplotě (např. 100
% bavlna) pod kalené sklo, které je až pětkrát odolnější vůči bočním nárazům než sklo obyčejné. Materiál
odolává vlhkosti a vysokým teplotám, díky hladkému
povrchu a absenci spár se snadno čistí. Povrch skla lze
speciálně upravit, aby byl odolnější proti srážení vlhkosti a tvorbě vodního kamene.

Plastické obklady i kámen
Dekorativní panely z MDF desek vynikají plastickými motivy frézovanými do úzkých příčných linií, nebo
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naopak svislých proužků. Vyfrézování působí efektně
především při nasvětlení panelu, kdy vynikne stínování.
Další variantou dekorování panelů je digitální potisk.
Designově vyniká kamenný obklad – nemusí být po celé
koupelně, stačí jen část. Přírodní kámen má různé tvary, barvy a vlastnosti povrchu a také odlišné fyzikální
a chemické vlastnosti. Vodoodpudivosti můžete dosáhnout nanesením speciálních prostředků. Levnějším
řešením je kámen umělý, tvořený z 90 % přírodní suroviny (např. křemen), doplněný o barevné pigmenty
a pryskyřici. Na rozdíl od přírodního kamene, akrylátu
nebo dřeva disponuje mnohem větší tvrdostí i odolností proti mechanickému poškození, nízkou nasákavostí.
Jeho údržba je přitom snadná. Do koupelny vnese luxusní vzhled a eleganci, na výběr je mnoho barevných
odstínů i formátů.

Různá velikost obkladů
Rozměry obkladů mohou být od 20 x 20 cm, jako je
tomu třeba u mozaiky, až po velkoformátové obklady
s rozměrem 100 x 300 cm. Luxusním řešením je mikromozaika 1x1 cm, jejíž barevné varianty a různé typy
vzorů dovolují vytvořit až třináct různých skladeb. Ty
mohou jedinečným způsobem ozvláštnit jakýkoli prostor, zejména pokud je doplněn velkoformátovými dlaždicemi pro dosažení žádaného kontrastu. Velmi módní
je kombinace dvou druhů obkladů: dokonalé zpracování jednoho typu (kalibrovaný, rektifikovaný obklad)
umožňující minimální spáry nádherně kontrastuje se
záměrným dojmem ruční nedokonalé práce u druhého

obkladu, třeba z betonu nebo kamene. Oblíbené velkoformátové dlaždice, které se staly hitem posledních
let, se překvapivě skvěle hodí i do menších koupelen,
s jejich pomocí jde na základě dobrého návrhu prostor
opticky zvětšit.

Volba barvy
Barva koupelny dělá velmi mnoho, určuje, jak se v ní
budeme cítit. Studené barvy jsou příjemné v létě, navodí příjemný pocit chladu, ale v zimě naopak působí studeně a obyvatelům se může zdát, že je v místnostech
větší zima než ve skutečnosti. Tmavé barvy v koupelnách jsou originální, moderní, je ale třeba být obezřetný. Více se hodí do prostornějších koupelen, i u těch ale
platí, že všeho moc škodí. Tmavé barvy se do koupelny hodí spíše než na celé stěny, na dekorace. Posledním módním trendem v koupelnových barvách jsou
jasně světlé tóny. Béžová, tlumená žlutá a světlé tóny
hnědé jsou favority. Někdo radši teplejší barvy, někdo
studenější. Pro druhou skupinu je světle šedá jasnou
trefou do černého. Moderní koupelnový nábytek se
nese většinou v přírodních neutrálních barvách - béžové, hnědé, šedé, zemité, žluté, světle modré či zelené,
přesto stále dominuje bílá, která je symbolem čistoty.

Nábytkové varianty
Koupelna je místem, kde potřebujeme mít po ruce
spoustu věcí. Kam uložit všechnu kosmetiku, ručníky,
čistící prostředky a další věci? Předně do koupelnových
skříněk, které poskytnou dostatek úložného prostoru
a zároveň vše elegantně skryjí. Zapomeňte na zastaralé zažité pravidlo, že nábytek potřebuje místo na zemi.
Dnes frčí závěsné systémy a pro malé koupelny představují doslova výhru nad chybějícími centimetry. Snažte
se využít každý prázdný kout, protože právě tam můžete uložit třeba kosmetiku, ručníky a jiné koupelnové
doplňky. Závěsný nábytek zaručuje dostatečnou nosnost a snadné seřízení při montáži. Další jeho výhodou
je nastavení výšky podle potřeby, což přivítají obzvlášť
lidé nadměrných či podměrných velikostí. Zároveň vám
umožní snadnější úklid, neboť zjednoduší přístup ke
špatně dostupným místům. Zanedbatelný není ani fakt,
že po něm nevzlíná vlhkost od podlahy.

Prostor pod umyvadlem
praktickým kouskem může být i závěsná skříňka pod
umyvadlo, kdy volný prostor pod skříňkou můžete
využít k uložení například dětských hraček do vody.
V malých prostorech se počítá každé volné místo, proto
i toto jistě najde své využití. Pro každé umyvadlo existuje vhodná skříňka. Pokud se vám ovšem nechce hledat
odděleně tyto díly, je vhodné vybrat si skříňku s umyvadlem, čímž si usnadníte práci, ušetříte čas a třeba schováte i nevzhlednou část umyvadlového sifonu.

Police, nika nebo skříňka?
Navzdory tomu, že otevřené police nejsou zrovna hi-
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tem posledních let, v koupelně potřebujeme mít přehledně srovnané hygienické potřeby. Je na každém
z nás, jestli nám vyhovuje odkládací plocha za umyvadlem, pod zrcadlem nebo v koupelnové nice. Kdo se
nebojí prachu, možná vsadí na policové díly, které se
dají libovolně kombinovat. Jednoduché závěsné poličky můžeme umístit kamkoliv, kde jsou zrovna potřeba,
hodí se k umyvadlu, do sprchového koutu, i nad vanu.
Uzavřené skříňky mají ale velkou výhodu v podobě
plnovýsuvů, z nichž některé mají přímo dokonale rozčleněný prostor tzv. organizérem, který se přizpůsobí
a nastaví na potřebnou velikost podle momentálních
potřeb. A hygienické potřeby tak nejsou na očích. Velmi praktickým kusem koupelnového nábytku je zrcadlová skříňka, tzv. galerka. Je to kombinace úložného
prostoru se zrcadle. A když si vyberete variantu se světlem, vyjde vás to nejlevněji. Počítejte ale s tím, že zabudované světlo musí mít instalaci (kabel) vedenou ve zdi.

Na špinavé prádlo
Box na špinavé prádlo by měl být prodyšný a dobře
udržovatelný. Pokud ukládáme špinavé prádlo právě
v koupelně, měl by navíc odolávat i vlhku a vyšším teplotám. Pořídit si můžeme koš nebo tašku, některá studia nabízejí výsuvný vak nebo drátěný koš na prádlo
přímo v koupelnových skříňkách.

Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com
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BUDIŽ

SVĚTLO…
Významným prvkem každého prostoru je osvětlení. Avšak vybrat správné osvětlení není vůbec
jednoduché
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V poslední době lidé začínají vnímat osvětlení jako důležitou součást interiérů a věnují i větší pozornost jeho
výběru. To s sebou přináší také větší důraz na kvalitu
a správné zasazení svítidla do prostoru, v němž má sehrát svou roli. V neposlední řadě za tím stojí i raketový
nástup moderních technologií.

Obecné a bodové osvětlení
Podkladové světlo, tedy obecné, má
být pozadím bodového osvětlení. Musí
zajistit rovnoměrné osvětlení a dobrou
viditelnost v celé místnosti. Nejlépe se
k tomu účelu hodí tělesa, která jsou
zdrojem rozptýleného světla, případně
lze využít odrazu světla od stropu nebo
stěn.
Bodovému světlu se take říká směrové. Je instalováno tak, aby osvětlovalo
místa, ve kterých vykonáváme konkrétní činnosti. Musí být ostré, ale nesmí
oslňovat. Pro tento účel jsou nejvhodnější tělesa, která poskytují soustředěné přímé světlo (s možností nastavení
směru dopadu světla). Zvláště se hodí
pro podtržení dekorace a zvýraznění
detailů a také pro spoluvytváření kompozice interiéru. Jedná se o tělesa, jež
jsou zdrojem lineárního světla anebo
přímého bodového osvětlení. Světlo
nemusí být příliš ostré nebo silné, ale mělo by přesně
osvětlovat vybraný detail. Může být barevné.

Kuchyň a jídelna
Většinou jde o srdce celého domova, kde se ráno i večer
setkává celá rodina, ale je to i pracovní prostor. Proto je
třeba kombinovat bodové a obecné osvětlení. V jídelně
ale už použijeme i osvětlení zdůrazňující. Kuchyňskou
desku osvětlíme buď bodově, či lineárně, ale vždy tak,
abychom zajistili dobrou viditelnost a světlo soustředili
na plochu určenou pro přípravu jídel. Obecné osvětlení ocení ti, kteří se přímo nepodílejí na přípravě pokrmů, ale chtějí být nablízku. Zdůrazňující osvětlení nám
pomůže dotvořit tu správnou atmosféru pro stolování
v jídelně.
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 centrálním 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
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a nápojů. Moderní kuchyňské linky jsou vybaveny kompaktními 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. Novinkou poslední doby

jsou diody. Vynikají téměř nulovým odběrem elektrické
energie a využívají se právě jako osvětlení pracovních
ploch. Používají se především k prosvětlení polic.

Obývací pokoj
Slouží především k odpočinku a relaxaci a trávíme zde
nejspíš nejvíce času. Nejlépe je použít regulovatelné
obecné osvětlení, které lze přizpůsobit mnoha různým
situacím. Vždy bychom ale měli docílit tlumenějšího
a teplejšího světla, které příznivě ovlivňuje relaxaci
a navozuje pocit bezpečí. Bodové osvětlení můžeme
využít ke zviditelnění uměleckých artefaktů zdobících
obývací pokoj.
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.
Jaká zvolit doplňková svítidla, pokud ze stropu visí výrazný lustr? Přizpůsobte výběr jeho stínidlu. Zachovat
byste měli jedno pravidlo: pokud je výrazný a domi-
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nantní tvar a stínidlo lustru, ostatní svítidla by jej měla
doplňovat a podtrhovat jeho krásu, ne mu konkurovat.

Koupelna
V koupelně začíná i končí každý náš den. Ráno se zde,
nejčastěji ve spěchu, chystáme k odchodu, ale večer naopak relaxujeme, třeba i v aromatické koupeli. Hlavní
úlohu zde hraje bodové osvětlení. Zejména v oblasti
zrcadla, před kterým si čistíme zuby, ženy se líčí a vůbec kontrolujeme obličej, než vyrazíme z domova, musí
osvětlení zajistit nejen dostatek studeného světla, ale
i přesné podání barev osvětlených předmětů, aby třeba opět v případě žen byl vybrán správný odstín rtěnky
či make-upu nebylo moc. 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. 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.

Ložnice
Ložnice má vliv nejen na kvalitu našeho spánku, ale
vlastně celého dne. Ráno se potřebujeme probudit s určitou dávkou energie, a večer se zde naopak postupně
zklidňovat. Do ložnice patří svítidla s malým jasem. Nevhodné jsou stropní bodové reflektory, které při poloze na zádech svítí do očí. 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.

Pracovna
Velká část lidí už dnes pracuje zcela nebo částečně
z domu. Proto jsme se rozhodli vytipovat vhodná svítidla pro takovou malou domácí kancelář. Tak jako
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v jiných místnostech je základem dostatečně výkonné
stropní svítidlo. Protože dnes už většina pracujících používá počítač, je vhodné, aby stropní osvětlení mělo
parabolickou mřížku, která zabrání nepříjemným odrazům světla na monitorech. Samozřejmě kromě stropního světla vyžaduje kancelářská práce šikovnou stolní
lampu, která by neměla oslňovat a na stole zabírat moc
místa. Osvětlení by mělo podporovat zvýšenou pracovní koncentraci a zejména zde by nám mělo pomáhat
i přírodní světlo, které by na pracovní desku stolu mělo
dopadat pravákům zleva a levákům zprava. U psacího
stolu je nejdůležitější bodové osvětlení pracovní desky,
nejlépe stimulujícím neutrálním bílým světlem.

INZERCE

Dětský pokoj
Výběr dětského svítidla nelze určitě podceňovat. Dítě
v pokoji tráví hodně času, později se tam bude učit,
takže je potřeba, aby byla místnost pořádně osvětlená.
Dejte ale pozor u úplně malých dětí, aby se nedívala
přímo do světla. Druhým důležitým předpokladem dětského svítidla je jeho bezpečnost.
Podobně jako u jiných svítidel, i při výběru dětského
svítidla neopomeňte vzít v potaz velikost pokoje, počet
a rozmístění oken, dále také barvu stěn, nábytku a koberce. Protože dětský pokoj slouží nejenom jako ložnice, ale je i hernou a později učebnou, jedno osvětlení
určitě stačit nebude. Základem je centrální svítidlo. Pokud máte nižší strop, zvolte přisazené stropní svítidlo,
v případě vyššího stropu zvolt lustr. Ať tak či tak, vybírat

lze z neuvěřitelně široké nabídky tvarů a velikostí, od
jednoduchých stropních svítidel s obrázky, přes bodovky ve tvaru fotbalových míčů až po lustr jako letadélko.
Vždy dávejte přednost osvětlení s rozptýleným světlem.

Dětská lampička musí být flexibilní
Pro zónu na spaní se dobře hod nástěnné svítidlo, přičemž intenzitu žárovky volte s ohledem na stáří dítěte.
V případě malého dítěte postačí méně svítící světlo, při
kterém se klidně usíná a vy jej můžete případně využít
při přebalování. Pro starší děti, kteří už si před spaním
čtou, je vhodnější osvětlení s větší intenzitou. U dětské
postele se hodí I orientační svítidlo. To obsahuje senzor pohybu, takže se automaticky rozsvítí a po krátké
chvíli zase vypne. Navíc je přenosné a skvěle padne do
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malé dětské ruky. Některá orientační svítidla také mohou jemně svítit celou noc, takže dítě nemusí mít strach
z úplné tmy.

Osvětlení psacího stolu
Když zařizujete pokoj pro školáka, věnujte velký důraz
na osvětlení psacího stolu. Pro psaní je doporučená hodnota intenzity osvětlení 500 lx. Nejvhodnější jsou stolní
lampy, protože je lze různě po stole posouvat a měnit
tak směr i intenzitu světla. A nejlepší je, když má lampa
ještě ohebné kloubové rameno, takže si dítě jednoduše
nastaví sklon světla. Světlo má ozařovat plochu z výšky
kolem 30 cm (závisí na výšce dítěte) a úhel dopadu má
být 60 až 70 stupňů. Aby lampička neoslňovala, svítidlo
musí mít neprůsvitné stínidlo a nesmí z něj vyčnívat žárovka. Při práci u stolu je dobré, když současně s lampou svítí i jiný zdroj světla, aby při odvrácení zraku od
lampy do pokoje nebyl tak prudký světelný přechod,
který vede k únavě očí.

Předsíň a chodba
Pokud budete vybírat svítidla do předsíně, je samozřejmě jednou z nejdůležitějších věcí otázka velikosti místnosti. Pokud máte předsíň menší či máte doma snížený
strop, nejspíše si sem nebudete pořizovat delší závěsné
svítidlo či lustr. U nižších stropů může vypadat zajímavě
například některé přisazené stropní svítidlo. Velmi oblíbená jsou také svítidla podhledová. Můžete si jich do
chodby umístit více a rozmístit je do místnosti tak, jak
budete sami potřebovat. Pokud budete chtít, může vám
je šikovný elektrikář zapojit na dvě fáze. Když tedy budete chtít přejít pouze do jiné místnosti a bude vám
stačit skutečně jen trocha světla, abyste nezakopli, zapnete si pouze část z nich. Pokud naopak budete ladit
poslední detaily před odchodem u zrcadla, rozsvítíte si
vše, abyste na sebe dobře viděli. Podle stylu ostatního
vybavení a dle vašeho vkusu si můžete vybrat různé
hranaté tvary či naopak kulaté či oválné. Velice dobře
zde může vypadat i dobře zvolené bodové svítidlo.

až 100 000 hodin. Přibližný odhad, kdy bude potřeba
vyměnit žárovku, lze stanovit díky postupně klesající intenzitě světla. Můžete si být tedy jistí, že vás rozhodně
nepřekvapí náhlá tma v tu nejnevhodnější chvíli.
Mezi velmi často uváděné výhody LED osvětlení patří
ekonomické a ekologické výhody. Tato svítidla oproti
svým wolframovým protějškům významně přispívají
ke snižování emisí oxidu uhličitého. Ve srovnání s klasickými žárovkami navíc zdroje s LED technologií spotřebovávají mnohem méně elektřiny. Díky tomu lze
dosáhnout úspory až 90 % v pravidelných účtech za
elektrickou energii.

Hitem jsou LED pásky
Na trhu je k dostání velké množství LED svítidel. Například samolepicími LED pásky zdůrazníte architektonické prvky v místnosti. Můžete je použít jako podsvícení
kuchyňských skříněk nebo příjemné pozadí pro sledování televize. Terapeutická schopnost barev je dávno
známá a například díky přenosným LED lampám s možností měnit odstín světla si můžete užívat soukromou
barevnou terapii, kdykoli budete chtít – při relaxační
koupeli, sledování filmu nebo před usnutím.
Měnit atmosféru osvětlení můžete i bez nutnosti pořizovat nový světlený zdroj. Nejjednodušším řešením
je využít stmívač a měnit podle potřeby intenzitu, LED
technologie ale nabízí už mnohem pokročilejší možnosti. Například systém inteligentního osvětlení umožňuje
nejen ovládat světla prostřednictvím mobilních zařízení, ale měnit i jejich barvu, teplotu a intenzitu.

LEDkování hraje prim
V posledních letech získává svou opodstatněnou popularitu LED technologie. Ta, ačkoliv je v odvětví elektroniky známa již několik desetiletí, se pro běžné použití
stala jako zdroj osvětlení použitelnou až teprve v nedávné době. Tuto změnu zapříčinilo až vynalezení LED
světla modré barvy, díky kterému se mohlo začít běžně
využívat této technologie ve standardních osvětlovacích prvcích.
Četné ekologické kampaně nepochybně ovlivnily i vývoj LED diod, které ač se z počátku těžko vyrovnávaly
s podstatně levnější konkurencí ostatních světelných
zdrojů, nakonec na trhu obstály. V současnosti jejich
cena natolik poklesla, že umožnila jejich mnohem širší užití. Ve srovnání s tradičními žárovkami totiž LED
žárovky vydrží mnohem déle – jejich průměrná životnost činí 30 000 hodin a v případě využití v průmyslu
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Moderní vypínače
Bytové designérství prochází zásadními technologickými změnami. Nová doba je otevřená inovacím a nabízí rozmanité moderní zásuvky a vypínače. Můžete se
rozloučit s nudným jednobarevným dekorem vypínačů,
jak jste jej znali doposud. 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. 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. Nesmíme zapomínat ani na zásuvky do exteriéru, které se mohou hodit pro zapojení
elektrického grilu, vánočního osvětlení, sekačky nebo
jiných produktů potřebných pro údržbu zahrady.

Bezdrátové ovládání
Pokud jste na chytrá řešení zásuvek narazili v několika posledních letech, ale nechcete do své zavedené
domácnosti zasahovat sebemenšími stavebními zásahy
nebo ji nechcete zatěžovat dalšími nevzhlednými kabely, také pro vás existuje řešení. Radiofrekvenční ovladače umožňují bezdrátově ovládat světla, přístroje a jiné
spotřebiče. Bezdrátové vypínače je možné používat
rovněž ve spojení s obyčejnými drátovými zásuvkami,
jejich funkce i vzhled jsou totožné, takže nebudou nijak narušovat komplexní design interiéru. Bezdrátové
vypínače je možné použít i na těžko dostupných místech, kde není možné natáhnout dráty.
Aktuálním trendem ve světě zásuvek jsou tzv. transpa-
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rentní kryty. Pod průhledný kryt rámečku stěnového
vypínače si můžete vložit libovolnou fotografii, obrázek, tapetu nebo kousek látky o maximální tloušťce
jednoho milimetru, který bude barevně či materiálově
korespondovat s interiérem. Každý člen rodiny může
mít svůj vlastní originální vypínač, stačí ve speciálním
konfigurátoru navrhnout design vypínačů, včetně vložení vlastního návrhu.

Chytré zásuvky
Elektroinstalace v moderně zařízených domech a bytech jsou nedílnou součástí pro vytvoření skutečně inteligentní domácnosti. Stávají se z nich užiteční pomocníci pro úsporu energie. Chytré vypínače s pokročilým
zabezpečením isi můžete velice jednoduše nakonfigurovat pomocí speciálních aplikací přímo přes internet
nebo ve vašem chytrém telefonu či tabletu. Nastavení
leží pouze v rukách uživatele a jeho preferencích, kolik místností chce jedním tlačítkem ovládat, co přesně
chce upravovat, v jakou denní dobu, v jaký den v týdnu
apod. Existují rovněž dražší automatizované systémy,
které se naučí vaši denní rutinu a v pravidelných intervalech nastaví potřebné hodnoty za vás.
Standardně je možné ovládat osvětlení a různé světelné scénáře zvlášť pro jeden pokoj nebo více pokojů
v rámci definovaného okruhu. Ve spojení se senzorem
světla můžete nastavit automatické zatahování žaluzií,
jakmile se setmí. Dále také nastavení termostatu, otevírání oken, garážových vrat, zavlažování zahrady, multimédií a mnoho dalšího. S chytrými zásuvkami budete mít provozní náklady vaši domácnost neustále pod
kontrolou, v aplikacích totiž můžete sledovat spotřebu
energie, odběr, napětí, příkon a další hodnoty všech
připojených spotřebičů.
Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com

dwinguler.cz
detsky-koberec.cz

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

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

Multi Mat

TEPLO
Z KRBOVÝCH

KAMEN
Oheň v krbových kamnech vykouzlí útulnou atmosféru, ale také výrazně ulehčí
rodinnému rozpočtu přes zimní sezónu.
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Krbová kamna by měla zapadnout do konkrétně laděného interiéru. Můžeme vybírat mezi stylem moderním, klasickým, rustikálním atd. Vybíráme též podle
materiálu – kamna litinová, celoplechová, kachlová,
s obkladem z kamene, pískovce či mastku. Každé řešení
má svůj účel a najde si svého zákazníka. Krbová kamna
by měl vždy instalovat kamnář nebo kominík s odpovídající kvalifikací. Doporučujeme také nákup krbových
kamen u odborníka v kamenném obchodu, kde máte
jistotu servisu jak záručního, tak pozáručního. Instalace
krbových kamen je velice jednoduchá. Na rozdíl od krbu
u krbových kamen nemusíte žádat o stavební povolení.
Při instalaci krbových kamen se navíc neudělá zbytečný
nepořádek, jelikož k tomu není potřeba předělávat celý
interiér. Postačí vám pouze přístup ke komínu a nehořlavá podlaha. Pod krbová kamna můžete pořídit speciální sklo, které chrání zem před vyskakujícími jiskrami.
Zvyšuje se tak bezpečnost i ochrana podlahy.
Pokud chcete vytápět větší prostory, vyplatí se sáhnout
po kamnech, která využívají nejmodernější technologie. Patří k nim třeba terciární přívod vzduchu (někdy
nesprávně nazývaný terciární spalování), který zvyšuje
účinnost kamen a prodlužuje dobu hoření, čímž snižuje množství paliva, a navíc „dočišťuje“ emise. Terciární
vzduch se stejně jako sekundární předehřívá ve vnějším
plášti kamen. Zatímco regulovatelný sekundární vzduch
však do topeniště proudí přes trysky v horní přední části topeniště, terciární vzduch tam proniká soustavou
otvorů v zadní nebo boční části kamen. Kamna si ho
sama přirozeně nasávají tahem komína, a zásobují tak
plamen kyslíkem podle potřeby, čímž podporují sekundární spalování plynů uvolněných z paliva primárním
hořením.

Litina či pelety
Jestliže jste fandové steampunku, nejspíš vás okouzlí litina. Ale ani jimi nemusíte být – stačí, že máte rádi technické řešení i krásu zároveň. Litinová kamna nejenže
potěší oko, spojují v sobě také výhody plechu a kachlů:
rychle se zahřejí a dokážou akumulovat sálavé teplo.
A pokud chcete efektivního dříče s vysokým výkonem,
zvolte kamna peletová. Za nenápadnou fasádou skrývají vynikající účinnost a pohodlnou obsluhu. Pokud
máte velký zásobník na pelety a automatický podavač,
je topení stejně jednoduché jako třeba u plynu.

Teplovzdušná krbová kamna
s výměníkem
Tato kamna jsou doplněná o teplovzdušný výměník
tepla. Ten je tvořen systémem komor a průduchů (krbovou vložkou), obepínajících vlastní topeniště krbových kamen. Teplovzdušný výměník přijímá teplo z žáru
ohně a předává je vzduchu v komorách. Prudce ohřátý
vzduch je pak horními průduchy vyfukován do místnosti, anebo je navazující systém teplovzdušného vytápění
rozvádí do dalších pater a místností vytápěného objek-
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tu. Spodními průduchy je pak nasáván z místnosti anebo z venkovního prostoru s
Teplovzdušná krbová kamna bez teplovzdušných rozvodů pracují na principu konvekčního proudění vzduchu, podobně jako konvektory. Jejich základem je dvojí
plášť krbových kamen, zajišťující jednak účinné předávání tepla z ohně protékajícímu vzduchu, jednak vede
vzduch od spodního sacího otvoru do horního výdechového otvoru. Na tyto otvory navazuje systém vzduchových rozvodů, které jsou obvykle zaústěny do sacích
a výdechových mřížek umístěných v plášti krbových
kamen. Tento druh krbových kamen dovoluje vytápět
i velkou místnost s krbovými kamny a několik přilehlých
místností. Nedovedou však přenést teplo do vzdálenějších místností a dalších pater domu.

Krbová kamna propojená
s teplovzdušnými rozvody
Pro rozvod teplého vzduchu do místnosti s krbovými
kamny stačí samovolná cirkulace vzduchu, kdy lehčí
ohřátý vzduch stoupá z krbových kamen průduchy ke
stropu a teplovzdušná vložka si místo něj sama nasává
spodním průduchem ochlazený vzduch u podlahy. Při
požadavku na vytápění více místností je pak potřeba
vybudovat v domě systém teplovzdušného vytápění, tj.
rozvody vzduchotechniky s ventilátory. Tímto způsobem je možné z jedněch krbových kamen s teplovzdušným výměníkem s dostatečným výkonem vytápět místnosti až do vzdálenosti 15m od krbových kamen.
Kamna s teplovzdušným výměníkem jsou až na několik výjimek určena k vytápění jen kvalitním dřevem tj. takovým, které spolehlivě hoří bez velkého množství dýmu a střílení. Nevhodné je vlhké a mokré dřevo,
dřevo nezbavené větví a listí, dřevo s vysokou zápanou
teplotou nebo s velkým obsahem smůly. Doporučuje se
pro topení v teplovzdušných krbových kamnech používat tzv. krbové dřevo, tedy dřevo nakoupené jako výhradně určené pro krby.V jednoduchých litinových krbových kamnech s teplovzdušným výměníkem lze topit
více druhy paliv - nejčastěji dřevem různé kvality, uhlím,
briketami nebo peletami.

Sálavá kamna
Sálavé zdroje tepla zajistí ve vytápěné místnosti minimální tepelné rozdíly u podlahy a stropu a to I ve velkých místnostech. Získané teplo je tedy předáváno do
místnosti vyváženě rovnoměrným sáláním. Sálavé stavby jsou tedy vhodné do otevřených prostor. Pod pojmem ‚sálavá kamna‘ se ale neukrývají pouze klasická
kamna (třeba ta stará i s ležením), jaká mívali naši předkové. Vyvíjí se vzhled a design těchto topidel a vybrat si
proto můžeme typ moderní I klasický. Velkou předností
je navíc možnost vizualizace budoucích kamen, kdy si
každý vybere nejen svůj styl, ale i konkrétní vzhled včetně obkladového materiálu.

Sálavá kamna s tahovým systémem

WWW.KAMNARINA.CZ
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Vše pro stavbu udíren a grilů
Komponenty na zahradní kuchyně
Sklo pod kamna a před krby
Kouřovody ke krbovým kamnům

•
•
•
•

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

Zboží zasíláme po celé České republice
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Topení, které
vám bude dělat
radost i v létě!

Mobil: +420 608 201 041
E-mail: obchod@teploceramic.cz
www.teploceramic.cz

Tento druh má topeniště s menšími přikládacími dvířky, mnohdy i bez prosklení. Topeniště jsou doplněna
o šamotový nebo jiný akumulační tahový systém a dimenzování těchto topidel vychází z vytápěného prostoru, zohledněn je i komín a externí přívod vzduchu.
Stavba je přitom konstruována podle požadované doby
akumulace, přičemž topidlo předává energii především
sáláním, čímž zajišťuje rovnoměrnější rozložení tepla
v prostoru.
Takzvané hypokaust systémy jsou podobné kamnům
s tahovým systémem, ovšem jsou doplněné (rozšířené)
o uzavřenou vzduchovou mezeru. Toto řešení je vhodné při potřebě vytápět současně i sousední místnosti či
místnosti v patře domu. Vzhledem k náběhové a setrvační době natápění akumulační masy se ale doporučuje především do objektů k trvalému bydlení. Je tudíž možné vytopit jedním topidlem celý dům, zatímco
teplo z kamen bez hypokaust systému se dostane do
dalších místností pouze otevřenými dveřmi. Doporučujeme kontaktovat zkušeného kamnáře, který má zkušenosti s dimenzováním a stavbou hypokaust systému,
pokud jste se pro něj rozhodli.

Druh tepla na výběr
Další možností jsou sálavá kamna s tepelným akumulačním výměníkem a otevřeným nebo uzavřeným
teplovzdušným systémem. Jde o kombinaci sálavého
a konvekčního tepla. Topeniště má menší přikládací
dvířka (většinou je možné použít i tzv. kamnovou vložku s připojením litinového nebo šamotového tepelného výměníku). Plášť je konstruován tak, že je uzavřený,
čímž je dosaženo dlouhé doby akumulace. Pokud se do
pláště umístí výdechová mřížka, nastartuje se konvekce
a máte výhody akumulace i konvekčního ohřevu, ovšem
na úkor doby akumulace celého tělesa. Výhodou ale je,
že si můžete kdykoli vybrat mezi akumulací a konvekcí. Stejnou funkci můžeme najít i u akumulačních krbů,
kde se hojně používají i krbové vložky s většími prosklenými dvířky. Zde je pro mnohé výhodou to, že vzhledově se příliš neliší od klasických horkovzdušných krbů –
rozdíl je ve vnitřní konstrukci a použitých materiálech.
Sálavá kamna je možné umístit i na rozhraní více místností a také s možností topení do patra.

Klasické kachle jsou stále v oblibě
Pokud vám kamny stačí jen občas přitápět a máte sklony k romantice, vyberte si mezi kamny kachlovými. Každý kachel je originál a s designem můžete čarovat dle
libosti. S těmito kamny vytvoříte z obýváku stylový zámecký pokoj či útulnou venkovskou světničku. V jejich
prospěch mluví také technické argumenty: mají dlouhou životnost, vysokou tepelnou účinnost a ekonomický provoz s nízkou spotřebou paliva – stačí do nich
přiložit dvakrát denně. Roztápění sice chvilku trvá, ale
zato hřejí dlouho po vyhasnutí ohně, protože kachle
skvěle akumulují teplo a uvolňují ho postupně.
Teplovzdušná kachlová kamna fungují na principu kon-
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vekce. Využívají skutečnosti, že teplý vzduch je lehčí
než studený a stoupá nahoru. Ve spodní části kachlových kamen (soklu) se nacházejí vzduchové otvory, kterými se do kamen nasává studený vzduch. Ten
se uvnitř kachlové obezdívky ohřívá. Následně stoupá
uvnitř kachlového obložení nahoru a odevzdává teplo
kachlům. Sálavé teplo se pomalu a rovnoměrně rozkládá do místnosti. Vzduch, který se ohřál mezi kachlovým
obložením a vložkou, může být odveden buď mřížkami do místnosti, kde jsou kamna umístěna nebo může
být tento vzduch odveden teplovzdušnými rozvody do
dalších pater nebo místností a tím je vytápět. Vytápění
kamen je ze 75% konvekčním teplem a z 25% teplem
sálavým.
Uvnitř teplovzdušných kachlových kamen se nachází
kamnová topná vložka, což není nic jiného, než litinový
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výrobník tepla, který je vybaven nejmodernější technikou spalování a může být přizpůsoben právě požadované potřebě tepla. Aby se dosáhlo maximálního využití horkých spalin vznikajících při spalování, je k topné
vložce ještě připojen teplovzdušný výměník, který
může být vyroben buď z oceli, litiny nebo „vyplněn“
šamotem. Skrz tento výměník proudí spaliny a tím se
zvyšuje celková výhřevnost kamen.
Na vybavení kachlových kamen nejsou kladeny žádné
hranice. Můžeme volit rozměry a tvar kamen dle vlastních a stavebních požadavků. Důležité hledisko při plánování teplovzdušných kachlových kamen je možnost
vytápění i přilehlých místností. Vedle klasických teplovzdušných vložek existují i kamnové vložky s teplovodním výměníkem. Taková vložka může být integrovaná
do stávajícího topného systému a ohřívat i teplou užit-

kovou vodu. Tak podporují kachlová kamna centrální
vytápění nejen v místnosti, ve které stojí, ale doplňuje
je i při přípravě užitkové vody. Výsledkem je další úspora nákladů v oblasti vytápění a přípravy teplé vody.
Jako palivo se používá dřevo nebo uhelné brikety (dle
výběru kamnové vložky).

Kachlová kamna sálavá (akumulační)
Tato kamna se od teplovzdušných liší ve více bodech. Zatímco teplovzdušná kamna část svého topného výkonu
přeměňuje na konvekční teplo, sálavá kamna vyzařují
své teplo kompletně přes kachle. Již při zatopení jsou
výrazné rozdíly mezi oběma typy kamen. Teplovzdušná kamna musejí být během celé doby jejich provozu
pravidelně doplňována palivem, u sálavých kamen stačí
přiložit pouze jednou za den ca. 15 kg dřeva (v závis-
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losti na velikosti ohniště). Po vyhasnutí topeniště ještě
kamna sálají několik hodin do prostoru.
„Vnitřní život“ těchto kamen se také výrazně liší od
teplovzdušných. Horké spaliny nejsou vedeny kovovými
rourami, nýbrž tzv. keramickými tahy. Tyto ze šamotu
vyzděné kanály, jsou vedeny skrz celá kamna. Tím se
využívá optimálních vlastností uchování tepla šamotu,
speciálního materiálu vypáleného z hlíny. Vytápění kamen je ze 100% teplem sálavým.
Šamoty pomalu přijímají teplo, uchovávají ho a potom
ho dlouhé hodiny zase vydávají. Uchované teplo přechází na kachle a vyhřívá je. Teplo sálavých kamen není
tedy vydáváno přes teplovzdušné otvory, ale přes povrch kamen. Sálavé teplo ohřívá nejen vzduch v místnosti, ale i předměty v místnosti, na které se sálavé teplo přenáší. Z tohoto důvodu stačí vyhřívané místnosti
relativně nízká teplota, aby se dosáhlo příjemného klimatu v místnosti. Je to nejzdravější způsob vytápění.

Kachlová kamna kombinovaná
Tato kamna představují syntézu teplovzdušných kachlových kamen a kachlových kamen sálavých. Přednosti
obou těchto kamen jsou tedy spojeny do jednoho výrobku. Tak jako u teplovzdušných kamen se uvnitř nachází kamnová vložka, která ohřívá vzduch v prostoru
mezi vložkou a kachlovým obložením a využívá cirkulace (konvekce). Teplý vzduch proudí bezprostředně skrz
mřížky do obytného prostoru a ohřívá ho velmi rychle.
Aby bylo postaráno o dlouhodobé a příjemně sálavé
teplo, nejsou spaliny odvedeny jako u teplovzdušných
kamen skrz teplovzdušný výměník, ale skrz keramické
topné tahy.
Keramické topné tahy jsou tedy „výměníkem tepla“
kombinovaných kamen. Dle provedení vyzděných tahů
(délky) je uchované teplo vydáváno. Tyto topné tahy
jsou pomalu napájeny teplem spalin z kouřovodů. Speciální keramické tahy uchovávají toto teplo a dávkovaně ho vydávají po delší časový interval do okolí. Toto
sálavé teplo vyrábí příjemné teplo, které je lidmi vnímáno jako teplo ze slunečního záření, jedno z nejpříjemnějších, které známe.

Interiér ovlivňuje výkon
Ať si vyberete kterýkoliv druh kamen, první, co byste měli mít na paměti, 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 svěřený prostor nedokážou komfortně
vytopit. Určení správného výkonu kamen je velmi důležité hlavně pro jejich dlouhou životnost. V žádném
případě neplatí: čím větší výkon, tím lépe! A problémem je i pravý opak, čili nedostatečný výkon. Potřebný
výkon svého krbu či kamen si snadno ověříte například
v jednoduchém kalkulátoru na internetu. Ovšem pozor, jde jen o hrubý odhad, skutečný výkon musí spočítat odborník. V kalkulátoru zadáte rozměry místností
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a odpovídající typ izolace domu: dobře izolovaný dům
/ středně dobře izolovaný dům / špatně izolovaný dům,
velikosti vytápěných místností a získáte orientační hodnotu potřebného výkonu.

Na co dávat pozor při nákupu
Dalším důležitým aspektem je hmotnost kamen. Zde
platí jednoduché pravidlo: kamna “běžných” rozměrů,
která současně váží méně jak 100 kg, ignorujte, protože
jsou zaručeně co do materiálu ošizená. 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.
Při nákupu prozkoumejte, jak dobře jsou utěsněná
dvířka. Některá levnější kamna totiž nemají těsnění
kolem skla, takže dochází k nedokonalému spalování.
Dvířka musí být dobře uchycena, aby se nemohlo stát,
že kamna otevře i malé dítě.Také sklo musí být ve dvířkách pevně a bezpečně zajištěno a prosklení topeniště
by mělo být co největší. Veškeré mechanismy včetně
klapek a regulace musí řádně fungovat.Kontrolujeme
klapky, zavírání a otevírání, regulaci atd. Pokud fungují
některé prvky až příliš lehce, může to být známkou použití nekvalitního materiálu. Jistý odpor bychom měli
cítit i při otevírání dvířek a manipulaci s klapkami. Pokud jde vše až příliš lehce, pak kamna snadno otevře
i malé dítě. Dejte též pozor, aby ovládací prvky kamen
nebyly za dvířky – to je velice nepraktické a po zatopení
při manipulaci nebezpečné. Důležitá jsou také madla
funkčních prvků (kliček a páček). Mělo by být zaručeno
jejich malé prohřátí, abychom při ovládání kamen nemuseli používat rukavice nebo pohrabáč. Řada levných
krbových kamen takovouto kličkou nebo pákou vůbec
vybavena není.
Samotné topeniště by mělo být snadno čistitelné a dostatečně velké, aby se do něj vešla polena o velikosti
minimálně 33 centimetrů. Nad topeništěm by měla být
clona, která ovšem u některých levných kamen chybí.
Topeniště musí být obložené šamotem, vermikulitem,
případně žárobetonem..
Důležitý je také materiál kouřovodu. A opět i v tomto
případě nesaháme po laciném a tenkém plechu. I kouřovod musí být stabilní a odolný. Stejně důležité je utěsnění dvířek (včetně případných dvířek popelníkových)
a skel. Pokud kamna těsnění nemají, je to špatně. Navíc
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.

Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com

Jak se efektivně zbavit špíny z bot již před
vstupem do objektu, aby neničila interiér budovy?
Řešením jsou vícezónové rohože vhodné pro vstupy do administrativních budov,
nákupních center, restaurací a hotelů.
Vysoce účinné rohože zachytí až 90% nečistot a vlhkosti, které by jinak byly vnášeny do objektu, ničily koberce a znečisťovaly podlahovou krytinu.
Pořízením kvalitních rohoží uspoříte až 65 % nákladů na údržbu, výrazně snížíte opotřebení podlahových krytin a tím prodloužíte jejich životnost. Rohože
se snadno udržují i čistí a podlahy si déle zachovají svůj svěží a reprezentativní
vzhled.
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ZÁLOŽNÍ ZDROJE 230V
pro kotle, oběhová čerpadla a ventilaci
Výpadek proudu z rozvodné sítě nezpůsobí jen zhasnutí světla,
zapříčiňuje celou řadu mnohdy závažných problémů. Nejhorší
z nich je zřejmě přehřátí a následné poškození teplovodní topné
soustavy nebo termického solárního systému. Sinusové záložní
zdroje proudu 230V ochrání před poškozením a zajistí bezproblémový provoz libovolného zařízení po dobu výpadku.
Primárně jsou zdroje určené pro oběhová čerpadla topení,
krbová kamna s výměníkem, automatické kotle na tuhá
paliva, plynové kotle a odtahové ventilátory, kotelny a řídicí
elektroniku.
Vhodné jsou pro celou řadu dalších zařízení, například elektrické
pohony garážových vrat a vjezdových bran, počítače, vysílače,
chlazení, požární ventilátory a čerpadla, domácí vodárny...
Ve stálé nabídce máme zdroje o výkonech od 60 W do 3 kW; s vestavěnou baterií pro krátkodobý provoz a pro dlouhodobé zatížení
zdroje s připojitelnou externí baterií.
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Další informace vám podají a dotazy rádi zodpoví pracovníci společnosti
Jan Melichar – BATERIE a ZÁLOŽNÍ ZDROJE
Pod Strašnickou vinicí 3a, 100 00 Praha 10 • Tel.: 222 767 640 • www.janmelichar.cz
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SAUNY

A SAUNOVÁNÍ

Sauny údajně vznikly už v pravěku. Ve středověku byly oblíbené veřejné sauny a v současnosti jsou populární sauny domácí.
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Také toužíte po vlastní sauně? Její stavbu můžete svěřit
odborníkům, nebo se spolehnout na vlastní síly a schopnosti. Pokud si pohráváte smyšlenkou stavby domácí
sauny svépomocí, musíte se rozhodnout, jak by měla
vypadat a jaká by měla být její velikost. Finská sauna
může mít různé rozměry, od malých saun pro jednu či
dvě osoby až po velké sauny pro celou rodinu a přátele. Vždy počítejte s tím, že čím větší saunu postavíte,
tím budou nároky na údržbu, vytápění a tím i spotřebu
energií větší.
Pokud máte na dvoře či zahradě dostatek místa, můžete si postavit i malou dřevěnou chatku upravenou do
podoby sauny. Může mít i předsíňku, případně venkovní sprchu. Finskou saunu můžete postavit kompletně
sami, kdy si ji navrhnete, seženete potřebný materiál
a následně postavíte. Pokud si na takovou stavbu netroufáte, můžete si koupit již navrženou a předpřipravenou sadu pro stavbu sauny. Stačí ji jen poskládat na
požadované dobře izolované místo a spustit. Náklady
na pořízení takové sauny však budou vždy vyšší.

náročná, při dodržení základních pravidel, ale bude
výsledek stát za to.

Výběr izolačního materiálu
Jedním z nejrozšířenějších izolačních materiálů je minerální vata. Rozhodně nepoužívejte skelné vaty, které
jsou zdraví škodlivé. Nepoužívejte obyčejný alobal, pořiďte speciální pevné ALU folie, které na minerální vatu

Saunu vždy budujte v suchých a zateplených prostorách,
nevhodné jsou sklepy či půdy. Sauna musí být chráněna
před přírodními vlivy. Pokud se jedná o venkovní stavbu, musí být chráněna před deštěm a odolná vůči mrazům. Právě v zimním období se totiž používá nejčastěji.
Nesmí se stavět v blízkosti instalačních šachet, vedení
plynu rozvodu vody. Velmi důležitá je také izolace. Při
stavbě domácí sauny nepoužívejte polystyren, dejte
přednost kvalitním speciálním izolačním vatám a opatřete je silnými hliníkovými foliemi. Díky tomu budou
úniky tepla z vnitřního prostoru suny co nejmenší.
Naplánujte celkový vzhled a rozměry sauny, spočítejte
si potřebný materiál, nezapomeňte na instalaci bezpečnostních dveří. V minulosti se v případě domácích saun
stalo už několik neštěstí, a to zejména kvůli podcenění bezpečnosti a montáži dveří. Sauna musí být zkonstruovaná tak, aby byl za jakékoliv situace možný únik
z vnitřního prostoru.
Máte-li finskou saunu důkladně naplánovanou a seznámili-li jste se se všemi bezpečnostními předpisy
a doporučeními, můžete se pustit do přípravy nosné
kostry. V českém prostředí se staví obvykle ze suchých
smrkových hranolů. Nosná kostra by měla být bytelná a stabilní. Používejte větší počet sloupků zejména
v místech, kde se budou instalovat lavice či kamna.
Palubky sami o sobě velké zatížení nezvládnou, proto musí být vhodně připevněné na smrkové nosné
kostře. Nezapomeňte na úpravu kostry tak, aby se
na ni daly namontovat saunové dveře. Doporučujeme nákup kvalitních dveří z bezpečnostního skla. Při
montáži sauny nezapomeňte na vytvoření nasávacího otvoru pod kamny pro přívod vzduchu, stejně
tak na větší odvětrávací otvor v horní části v jednom
z rohů sauny. Domácí výroba finské sauny je poměrně
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připevníte pomocí hliníkových lepicích pásek. Vždy používejte takové materiály, které jsou určené pro stavbu
saun a neobsahují žádné zdraví škodlivé látky.
Pro izolaci sauny můžete používat I PUR desky ze speciálního tvrzeného polystyrenu. Ve srovnání s minerální
vatou jsou lehčí a tenčí. Proto se používají především
do menších saun, kde se klade důraz na maximální
úsporu prostoru. Rozhodně ale nepoužívejte obyčejný
polystyren, který k izolaci saun není vhodný. Na trhu
narazíte i na speciální izolační desky, které jsou určené
přímo pro izolaci saun. Jedná se o PUR desky, které jsou
už z výroby doplněné o hliníkové vrstvy, které odráží
teplo. U těchto typů desek tak není potřeba dodatečná
aplikace ALU fólie, desky jsou navíc voděodolné a používají se i při realizaci profesionálních typů saun.
Výběr desénu kamen je věcí každého z nás, někdo dá
přednost konzervativnímu vzhledu, jiný se poohlédne
po moderně. Při výběru kamen musíme kromě kuba-

tury a výkonu zohlednit i prostor, do kterého kamna
postavíme. Při vcházení do sauny o kamna nechceme
určitě zakopnout nebo se popálit takže podle toho volíme i vnější tvar kamen.

Vytápění
Kamna na dřevo nám poskytnou autentický zážitek z pravé finské sauny, kromě vytápění dřevo i voní
a praská, můžeme se těšit ze hry plamenů za skleněnými dvířky kamen. Elektrická kamna vytopí saunu stejně
příjemně jako ta na dřevo a při tom je jejich obsluha
méně náročná. Pokud chceme saunu využívat i několikrát týdně, zvolíme raději kamna s elektrickým ohřevem. Velikost sauny je dalším důležitým kriteriem při
výběru – pokud bychom zvolili kamna s nedostatečným
výkonem veškerý efekt ze saunování by byl pryč.
Potřebný výkon saunových kamen závisí nejen na velikosti sauny ale také na materiálu, ze kterého je sauna
postavena. Na klasickou saunu počítáme s potřebným
výkonem 1kW na 1m3, ale pokud máme část stěny
např. obloženou kamenem nebo máme skleněné dveře, musíme připočítat 1,2 m3 k celkové kubatuře sauny.
Většina domácích saun je v uzavřeném prostoru dobře
odizolovaná od ostatních místností, takže zmíněný poměr velikosti a výkonu bude dostačující. Saunové kameny nemohou být ledajaké, pro saunová kamna, jsou
správné štípané kameny. Ty ukládají a a posléze uvolňují vodu efektivně z velké plochy lomu. Keramické kameny ani oblázky a valouny z řeky nejsou pro saunová
kamna vhodné.Vlhkost v sauně se odpařuje ze saunových kamenů. Můžeme je polévat z vědra pomocí krásné dřevěné naběračky, z vhodné lahvičky s vodou(pozor na sklo, pálí a může se rozbít, lepší jsou keramické
opletené nádobky), do které přidáme i vonnou esenci
nebo si můžeme pořídit generátor páry.

Princip finské sauny
Teplota vzduchu ve finské sauně dosahuje 90 až 100°C
(u stropu) a v dolní části je okolo 60ti stupňů. Vzduch je
spíše suchý (vlhkost 0 – 15%). Vzduch v sauně se zahřívá
za pomoci kamen (kamínek), následně zahřívá pokožku. Účinky: velké posílení imunitního systému, prevence a léčba ztuhlosti kloubů a svalů, pomoc při bolestech
páteře, hlavy a při nespavosti, zlepšení dýchání, revmatismu, odplavení toxinů z těla, výrazná pomoc při
hubnutí, prevence a zlepšení stavu celulitidy, zlepšení
psychického stavu (stres, neurózy a deprese).

Bio-sauna
Raketově vzrůstá obliba bio sauny, která oproti klasické finské sauně snižuje pocity diskomfortu spojené
s vysokou teplotou a suchým vzduchem, nicméně zachovává stejné účinky. Jedná se v podstatě o kombinaci
finské a parní sauny. Bio-sauna je vybavena bio topidlem s aktivním výparníkem. Teplota vzduchu v horní
části je okolo 60°C. V dolní části naměříme asi 40-50°C.
Vlhkost vzduchu je poměrně vysoká (pohybuje se okolo
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30-60% C). Je vhodná i pro děti a pro starší osoby, ale
nemá tolik pozitivních účinků na zdravotní stav jako je
tomu u finské sauny. V této sauně se s oblibou používají
bylinné a ovocné směsi. Bio-sauna je vhodná zejména
pro relaxaci. Jaké jsou její účinky? Zlepšení dýchání, částečná pomoc při bolestech zad a svalů, léčba drobných
kožních onemocnění, podpora při hubnutí a vzniku celulitidy.

Infrasauna
V sauně jsou nainstalované keramické infra zářiče, které vysílají infračervené záření. Infračervené záření přímo proniká do tělových tkání (až do hloubky 4 cm), na
rozdíl od ostatních druhů saun, v nichž se teplo dostává
do pokožky pouze vzduchem. Teplota vzduchu v sauně
je v horní části 55°C a v dolní části asi 30-50°C. Svaly
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se zahřívají i při tak nízkých teplotách. Je vhodná pro
osoby, které špatně snášejí vysoké teploty. Účinky: léčba ztuhlých kloubů a svalů (sauna se na rozdíl od jiných
typů saun vzhledem k nízkým teplotám doporučuje
i před sportovním výkonem), zlepšení stavu kožních
onemocnění, zvýšení imunity, léčba drobných kožních
onemocnění, pomoc při hubnutí a celulitidě, odplavení
toxinů z těla.
Trendy v saunování
Pravidelné saunování zajišťuje relaxaci po namáhavém
dni. Nejlepší doba pro saunování je večer (před usnutím). Do sauny bychom měli jít asi 2 hodiny po jídle.
Obecně saunování napomáhá při artróze a při léčbě
meziobratlových plotének či s jinými potížemi se zády,
při špatném prokrvení, astmatu, svalovém revmatismu.

Saunu bychom si měli dopřát minimálně 2-3x za týden.
Zvýšíme si psychickou i fyzickou odolnost a zbavíme
se negativních vlivů životního prostředí. O vhodnosti
saunování by měl rozhodnout váš praktický lékař. Saunování by se měly vyhnout zejména osoby s vysokým
krevním tlakem, s otevřenými ránami (i u kožních onemocnění) a ženy v prvním trimestru těhotenství.
Oblast wellness a relaxace prochází v posledních letech
změnami a přináší nové trendy, které se týkají i saun
a saunování jako jedné ze snad nejstarších forem odpočinku. Nejvýraznějším trendem současnosti je myšlenka sauny jako místa, kde nejde primárně o zdroj tepla,
ale o zážitek. Výrobci saun zaznamenávají, že se lidé
chtějí především dobře cítit a proces zahřátí a zchlazení
povýšit na rituál, který naplní maximální požadavky na
tělesný a duševní komfort. Sauny se tedy přizpůsobují
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ve svých podobách – musí být kromě funkčnosti krásné a tedy i příjemné. To přináší i výraznější požadavky
na podobu odpočívárny, která může stále častěji plnit
funkci místa, kde lze odpočívat s rodinou či přáteli.
Zážitkové saunování
V posledních letech je velká poptávka po zmíněném zážitkovém saunování, které je velmi aktivní alternativou

ke klasickému poklidnému saunování. Zážitky v sauně
nabízí zejména různé saunové ceremoniály, saunové
rituály a saunové show. K zážitkovému saunování patří
i saunové divadlo, metličkování v sauně, grilování spojené se saunováním a další možnosti zpestření saunování.
Saunové ceremoniály připravuje a provádí profesionální saunér. Při ceremoniálu používá různé rekvizity
a doplňky, polévá kameny vodou nebo směsí vonných
esencí. Během saunového ceremoniálu je také důležité
víření vzduchu – mávání ručníkem v sauně, díky kterému je saunování intenzivnější. Během saunového ceremoniálu zní v sauně hudba a může se měnit i barevné
osvětlení v sauně v závislosti na ději a průběhu ceremoniálu. Podle toho jak je saunový ceremoniál zaměřený,
saunér vybírá kosmetiku do sauny a aromaterapii do
sauny, může připravit solný peeling nebo bylinný peeling pro potírání těla během saunování. Ceremoniál
trvá zhruba 10-15 minut.
Při saunování se používá saunová kosmetika, zejména
saunové peelingy, potírání těla různými směsi bylin,
solí, medem, bahnem a jíly. Jde o zábavné zpestření
pobytu v sauně. Děje se tak díky speciálnímu vybavení
a interiéru sauny a nebo také díky saunovým programům, které v sauně probíhají.
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Saunová kosmetika
Saunová kosmetika je primárně vyráběna a připravována pro pobyt v sauně, pro přímé použití na kůži,
jedná se především o využití saunových esencí, olejů,
saunových peelingů, bylin, koření a některých potravin, například čokolády, jogurtu nebo medu. Ingredience se používají samostatně, nebo se navzájem mísí
a kombinují. Vždy by mělo jít o čistě přírodní produkty.
Zejména u esenciálních olejů,
které mívají vyšší koncentraci
a tudíž i intenzivnější účinek,
bychom měli hlídat čistotu složení, původ, dodavatele. Není
nic horšího, než si užít saunový
ceremoniál a potom řešit problémy způsobené syntetickými
či chemickými látkami.
Esenciální oleje se působením
tepla postupně odpařují, intenzivně stimulují mozkové
centrum a podporují obranyschopnost. Je velmi důležité,
aby byl olej kvalitní a 100 %
přírodní, protože je vnímán
celým naším tělem a ovlivňuje
jej. Vyvarujte se proto olejům
syntetickým, tedy chemicky vyrobeným, které nemají žádné
pozitivní účinky. Vybírejte jen
takové esenciální oleje, které
jsou vaším smyslům příjemné.
Mohou pomoci při dýchacích
potížích, podporovat koncentraci a příznivě působit při
migrénách. Dokáží tělo příjemně povzbudit i uvolnit
a některé esenciální oleje mohou mít až afrodiziakální
účinky.
Na rýmu, stres i pro romantiku
Na co se jaké esenciální oleje hodí? Pro povzbuzení použijte například esenciální oleje litsea cubeba, pomeranč, mandarinku či grep. Chcete-li se zklidnit a ulevit
od stresu, pomůže vám levandule, rozmarýna, meduňka
nebo růžové dřevo. Jste-li nachlazení nebo máte oslabenou imunitu, sáhněte po borovici, eukalyptu, mátě
peprné nebo jedli. Pro navození romantické atmosféry,
zvolte esenciální oleje s afrodiziakálními účinky, např.
ylang ylang, pačuli nebo santalové dřevo.
Tělo se během saunování zbavuje nečistot, a díky tomu
pokožka zůstává zdravější a silnější. Účinek sauny je
vhodné ještě podpořit speciální extra výživnou kosmetikou. Před vstupem do sauny je důležité svou pokožku důkladně očistit a připravit ji na hloubkovou očistu,
která probíhá během samotného saunování. Sprchové
oleje jemně odstraňují pot i nečistoty, pokožku hydratují a zvláčňují bez nadměrného odmaštění.
Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com

ZAHRADNÍ SAUNY
Výbava v základní ceně:
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Finská el. saunová kamna 8kWh
regulace natápění teploty do 100°C
programování topení
lavice pro 8 sedících - příp. 3 ležící osoby
stereo audio systém s USB a CD přehrávačem
ve stropě osvětlení světlovodnými vlákny (hvězdné
nebe)
v lavici LED osvětlení s regulací svitu
osvětlení prostoru před saunou
silná izolace z minerální plsti - sauna je vytopena na
80°C za 35 min.!! Pod vnitřním obkladem ze sibiřského
smrku je hliníková reflexní folie
kouřová okna z kaleného skla
možnost úpravy vzhledu na přání
možnost zimní instalace na zemní vruty bez
odtěžení zeminy.
nabízíme variantu vytápění dřevem s osvětlením
a audiem na solární zdroj nebo 230V
nově v příslušenství ochlazovací soudek

Cena v uvedené výbavě
zahradnisauny@seznam.cz
tel.: +420 731 977 367
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NEŽ SE ZIMA ZEPTÁ
Až se vás zima zeptá, co jste pro svůj rodinný dům udělali, co odpovíte?
Opravovali jsme, zateplovali, natírali a vyměňovali, protože dům si žádá
před nadcházejícími studenými měsíci péči.

INZERCE
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Kontrolu si zaslouží jako první střecha. Její povrch by
měl být čistý, bez náletové zeleně. Odlupování, nepravidelné blednutí barvy, bubliny a praskliny stejně jako
škrábance naznačují, že povrchová úprava již vyžaduje
opravu. Zatékat může rovněž v místě špatně ukotvené krytiny. Především doporučujeme zkontrolovat jižní
stranu krytiny, která nejvíce čelí nepříznivým vlivům.
Kromě kontroly povrchu střechy je nutné zkontrolovat i spoje, oplechování úžlabí a lemování. Zaměřte se
rovněž na kontrolu míst, kam může nejčastěji zatékat,
což je v okolí komínů, střešních oken a ventilačního potrubí. Zaměřte se i na nevyčištěná úžlabí. V zimě totiž
namrzají a zamezují odtoku vody, což může způsobit
zatékání střechy. A nezapomeňte rovněž zkontrolovat
i stav komínu. V neposlední řadě byste kontrole měli
podrobit i okapy, které jsou pro životnost střechy a celé
stavby zásadní. Odvádějí totiž veškerou vodu. Okapy
bývají často zanešené navátým listím a dalšími nečistotami. Proto je vhodné je zkontrolovat alespoň před
zimou.

Nátěr plechové střechy
Udržování plechové střechy je daní za její jednoduché
pořízení a nízkou cenu. Není snadné zachovat stav, kdy
je nejen funkční, ale také pěkná na pohled. Jak tedy při
natírání plechové střechy postupovat? Odborné firmy
provádějí natírání plechové střechy ve dvou vrstvách
dvěma typy barev. Jejich výběr by měl být důkladný,
protože musí být speciálně určeny na použití pro plech
a odolnější povětrnostním vlivům. Nesmí vyblednout na
přímém slunci, a nesmí se na ní tvořit skvrny. Pokud se
do natírání plechové střechy budete pouštět sami, volte
dvě až tři vrstvy nátěru s různými vlastnostmi. Kombinace základního, tzv. ochranného nátěru, a vrchní vrstvy zaručí dlouhotrvající účinek.
Jak postupovat
Začíná se vždy stejně – odstraněním nečistot ze střechy.
Někdy postačí silný proud vody, jindy je třeba sáhnout
po ocelovém kartáči a drhnout manuálně. Dokonale
očištěná střecha neobsahuje žádné zbytky předchozí
barvy (nebo dokonce barev), proto se často musí sáhnout po smirkovém papíru a plech řádně zbrousit. Také
se musí odstranit mastnota, ať už saponátem nebo ředidlem.
Při samotném natírání plechové střechy je třeba brát
ohled na venkovní podmínky. Natírat by se mělo buď
před létem nebo až na podzim. Povrch musí být suchý,
navíc voda nesvědčí ani čerstvému nátěru. U přípravy
barvy platí „raději více, než méně,“ protože jen tak
bude střecha v jednom odstínu. Nanášet se může válečkem, štětcem i pistolí – hlavně první dvě varianty se
vzájemně doplňují.

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

Jak vysušit vlhké zdi?
Pokud se chystáte vysušit zdi svého domu či bytu svépomocí, doporučuje se aplikace zateplovacího systému
nebo jen samotného termokeramického nátěru. Ten
vyspraví fasádu poškozenou trhlinami a udrží zdivo
v suchu, což zabraňuje tvorbě plísní a řas na stěnách.
Termokeramický nátěr rovněž nedovolí dešťové vodě
pronikat do fasády a účinně odvádí vlhkost ze zdiva,
takže poskytuje výbornou ochranu pro stavební konstrukce. Po aplikaci nátěru vytvoří na povrchu termokeramickou membránu, která zabraňuje vnikání vlhkosti
do podkladu Termokeramický nátěr má životnost tři až
pět let, nátěr reguluje vlhkost v podkladu (zdivu) a tím
udržuje stavební konstrukci po celý rok v suchém stavu,
čímž snižuje náklady na vytápění a klimatizaci.
Další metodou pro odstranění vlhkosti vzlínáním ze
země je injektáž. Tato metoda je založena na chemic-

POSTAVTE SI EKOLOGICKÉ PARKOVIŠTĚ,
PARKOVACÍ MÍSTO  LEVNĚ, RYCHLE

Není třeba stavební
povolení, neplatíte daň
z nemovitostí

ZATRAVŇOVACÍ PARKOVACÍ ROHOŽ

www.plastiparking.cz
GLOBAL ENTERPRISES LTD, spol. s r.o., Razov 607, 763 12 Vizovice
e-mail: global@global-vizovice.cz, tel. +420773444890

kém procesu, který ucpe póry v základovém zdivu.
Zemní vlhkost tak přestane do zdiva vzlínat, a to se
postupně samo vysouší. Chemická látka se aplikuje do
šikmých vrtů ve zdivu buď z exteriéru nebo interiéru.
Zdivo se zvlhčí a aplikuje se mikroemulze na bázi křemíku-křemičitanů (silikony, silikáty, silikonáty, siloxíny),
která pronikne do pórů zdiva a na jejich povrchu vytvoří chemicky vázanou voděodpudivou vrstvu, která
znemožní vzlínání vody.
Opatření, která mají zlepšit energetickou bilanci domu,
míří nejčastěji na jeho obvodové stěny, kudy uniká
nejvíce tepelné energie. Ty lze izolovat z vnitřní nebo
zvnější strany, doporučuje se přitom ve většině případů druhá varianta. Vnitřní zateplení totiž přináší více
nevýhod než výhod. Především je to riziko kondenzace
vlhka uvnitř stavby, což znamená řadu následných problémů, jako je vznik plísní, hniloba dřeva nebo narušování materiálu stěny.

Nejběžnější je kontaktní izolace
Tepelně izolační ochrana se proto orientuje většinou na
vnější stranu obvodových zdí, kde se otevírá škála mnohem efektivnějších typů zateplení a úpravy vzhledu
stěn. Nejrozšířenější jsou kontaktní zateplovací systémy s izolantem z polystyrenu nebo minerálních vláken.
Jejich použití má v řadě evropských zemí více než třicetiletou tradici a díky nim dosahuje snížení tepelných
ztrát staveb. Ochrana před přehříváním konstrukce
v létě i před promrzáním v zimních měsících přispívá jak
ke zvýšení stability domu, tak k celkové vyšší tepelné
pohodě pro jeho obyvatele.
Své místo mezi systémy tepelné izolace vhodnými pro
adaptaci podstřešních prostorů si za posledních dvacet
let vydobyla novinka, foukaná celulózová izolace. Jde
o patent ze 70. let a technologie spočívá v zafoukání
izolace vyrobené z novinového papíru. Díky unikátnímu systému aplikace lze zabránit energetickým ztrátám přes těžko přístupná místa (zákoutí nad krokvemi
apod.), kam běžnou izolaci nelze aplikovat. Speciální
stroj zaplní izolací připravené dutiny stěn, střech nebo
stropů, a vytvoří tak kompaktní izolační vrstvu.
Celulóza je přitom upravena tak, že odolává požáru,
hnilobě, hlodavcům i hmyzu. Pro vstup do konstrukce postačuje například odtržení jednoho záklopového
prkna a následně lze konstrukci vyplnit až do vzdálenosti čtyř metrů.

materiály ve formě desek či rouna - termokonopí. Díky
tomu, že jde o přírodní materiál, je manipulace a práce při aplikaci mnohem příjemnější a bez zdravotního
ohrožení ostrými úlomky vláken, jak je tomu například
u minerální vlny. Snadná manipulace umožňuje rychlou
a jednoduchou montáž konopné izolace mezi krokve
a díky srovnatelným tepelně izolačním vlastnostem,
součinitel tepelné vodivosti 0,04 W/(m.K), mohou konopné materiály nahradit minerální vlnu. Uchovávají
si dlouhodobě své vlastnosti, jsou pevné, odolné proti
vlhkosti, nehrozí ani napadení škůdci či hnilobou.

Ekologická varianta: konopí

PUR/PIR izolace

Oblíbeným a s ohledem na environmentální trendy často využívaným stavebním materiálem je konopí. Přizpůsobil se tomu i trh se stavebními materiály, na němž
je dostupná škála výrobků z konopí, jež jako přírodní
produkt neobsahují přídavné látky poškozující životní
prostředí. Široké uplatnění má konopí zejména v oblasti tepelných izolací. Manipulace s konopnými deskami je příjemná a nehrozí podráždění z úlomků vláken.
Z konopných vláken jsou vyráběny tepelně izolační

Novou generací tepelných izolací je polyuretanová pěna
(PIR/PUR), která se od polystyrenu liší nejen vzhledem,
ale hlavně tepelně izolačními vlastnostmi. Její současný součinitel prostupu tepla je na hodnotě 0,022W/m2.
Polyuretanová pěna také velice dobře odolává vlhkosti,
díky tomu že je to difúzně uzavřený materiál. I s těmito
vlastnostmi navíc dosahuje výborné objemové hustoty
okolo 32 kg/m3. Spoje desek jsou řešeny pomocí pero/
drážka, což zvedá kvalitu a atraktivitu tohoto produktu.
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V případě volby tohoto materiálu, který je oboustranně
kašírovaný v hliníkové fólii, získáme obrovské výhody
oproti ostatním materiálům a vyřešíme mnoho problémů. Při jednom položení této izolace, získáme samotnou tepelnou izolaci, parozábranu a reflexní vrstvu.
Proto v letních měsících je v obytném prostoru velice
příjemné chladno, protože skladba s PIR deskami nepustí naakumulované teplo dovnitř interiéru. Naopak
v zimních měsících skladba s PIR deskami nepustí teplo
z interiéru, a proto výrazně šetří energii potřebnou na
výtop obytného prostoru.

Polystyren a minerální vlna
Při aplikaci kontaktního systému se nejčastěji používají
dva klasické izolační materiály - polystyren a minerální
vlna. V případě polystyrenu se desky lepí pomocí tmele
přímo na obvodovou stěnu, kotví se pak plastovými talířovými hmoždinkami. Součástí systému je souvrství vyrovnávací malty, sklotextilní síťovina a omítka.Nevýhodou polystyrenu, uplatněného v kontaktním izolačním
systému, je jeho malá propustnost pro vodní páru, tedy
velký difuzní odpor, což může znamenat kondenzaci

vlhkosti ve stěně. Proto je vhodný na stěny z materiálu,
který má rovněž difuzní odpor vyšší - např. beton. Pro
aplikaci na cihelné nebo plynosilikátové zdivo se hodí
méně. Riziko kondenzace vodních par lze snížit použitím polystyrenových desek s malými otvory, které zajistí
odvádění vodních par.
Minerální vlna se v kontaktním zateplovacím sytému
uplatňuje ve formě minerálních desek, které tvoří sendvič s kolmými nebo podélnými vlákny. Desky se lepí na
fasádu a kotví se plastovými hmoždinkami. Sendvič je
uchycen i vrstvou lepidla a v konstrukci jsou ještě armovací výztuže a omítka. Desky se používají na všechny
typy zděných a betonových konstrukcí.
Riziko kondenzace se ale týká částečně i kontaktních
systémů, které jako izolantu využívají minerální vlnu,
pokud je použit lepicí tmel. Pokud chceme předejít
případným problémům s kondenzací vodní páry ve stěnách, je vhodnější použít minerální tenkovrstvé omítky.
I když jsou dražší, jsou podstatně difuzně propustnější.

Pozor na chyby
V případě kontaktního vnějšího zateplení jde o ucelený
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stavební systém a jeho funkčnost a životnost zaručí jen
použití certifikovaných materiálů a výrobků. Stejně důležitá je i kvalita přípravy a vlastních prací při realizaci

zateplení. K častým chybám patří provádění zateplení
zcela bez projektu nebo podle špatně provedeného
projektu, který neřeší podrobně jednotlivé detaily zateplovacího systému.
Patřičnou pozornost je také nutné věnovat provedení řemeslných prací - přípravě podkladu před lepením
tepelného izolantu, lepení desek tepelného izolantu
a správnému provedení armovací vrstvy. Ke vzniku vad
u kontaktních systémů často také dochází kvůli nevyhovujícím povětrnostním podmínkám při zateplování.
Tloušťka izolace při materiálovém návrhu zateplení by
neměla být určována náhodně ale tepelně-technickým
výpočtem, který vychází ze stávající skladby obvodového pláště a stavu budovy. Předem by měl být stanoven
cíl, kterého chceme dosáhnout – například parametry
nízkoenergetického domu. Zažitý názor, že k zateplení domu je dostačující 5 cm izolant, je mylný. Dnes se
běžně používají tloušťky 12 cm, 14 cm v některých případech i 25 cm.
Zateplení domu je investičně velice nákladná záležitost.
Proto je nezbytné si ohlídat záruky, které na kompletní
systém bývají dnes již standardně 10 let i více. Kontaktní zateplovací systémy jednotlivých výrobců mají danou
skladbu a nahrazovat je jinými materiály není doporučeno právě z toho důvodu, že v případě reklamací se problém vztahuje pouze na jednotlivé materiály nikoliv na
skladbu jako celek. Žádný výrobce neuzná reklamaci svého systému s jinými, předem neodsouhlasenými prvky.

Výhody provětrávaného systému
Vedle kontaktních systémů se při zateplování vnějších
plášťů budov uplatňuje i systém provětrané fasády.
Nejčastěji používaným materiálem jsou minerální desky s hydrofobizační, vodoodpudivou úpravou, které
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se vkládají do profilů nebo držáků fasádního obkladu
ukotvených ve stěně. Mezi nimi a izolační vrstvou je
větraná vzduchová mezera. Vnější úprava skýtá různé
možnosti s použitím osvědčených
materiálů. Systém je univerzální
a hodí se jak pro velké administrativní budovy, tak pro rodinné
domky.
Díky tomu, že je izolace vložena
do roštu, lze v konstrukci provětrávané fasády použít i poměrně
měkkých a vysoce prodyšných desek minerální vlny. Tím, že mezi
vatou a krycími deskami je odvětraná mezera, není odchod vodní
páry ze stěny prakticky nijak omezen. Proto se tento systém hodí
zejména pro dodatečné izolování
starších staveb, jejichž zdivo bylo
sanováno proti vlhkosti a nestačilo
ještě zcela vyschnout. Vzduchová
mezera zároveň snižuje tepelnou
zátěž v letních měsících. K výhodám provětrávaných fasád patří i skutečnost, že tato
technologie umožňuje suchou montáž, takže stavba
není tolik závislá na počasí a ročním období.

Design není vedlejší
Kromě praktických výhod nabízejí provětrávané fasády
i pestré možnosti estetického řešení. K možnostem patří obkladové materiály na bázi dřeva, plasty s různou
povrchovou úpravou, vláknocementové desky, obklady
z keramických desek, obkladové prvky z umělého nebo
z přírodního kamene, ale i obklady na bázi kovů a skla.
Lze tak dosáhnout vnější fasády se stálým vzhledem,
dlouhou životností a snadnou údržbou.
Provětrávaná fasáda s kvalitním vnějším obkladem je
proto vhodnou variantou jak pro novostavby, tak pro
rekonstrukce stávajících starších domů. Výhodou u druhého typu použití je to, že není zapotřebí původní a její
statické zajištění lze provést současně s upevňováním
nosné konstrukce.

Zateplení podlah
V domě s nezateplenou podlahou přicházíme zhruba
až o 10 % tepla. Bydlíte-li v podsklepeném domě a bývá
vám doma zima od nohou, je to tím, že z vytápěných
obytných místností část tepla uniká do míst s nižší teplotou, tedy např. do sklepů či suterénních nevytápěných
prostor. Tepelná izolace podlahy může úniku zabránit.
Pokud plánujete zateplovat podlahu nad sklepem, budete se zřejmě potýkat s jedním zásadním problémem.
Zateplení podlahy nad sklepem je totiž problematické kvůli tomu, že dostatečná tloušťka tepelné izolace
se většinou do podlahy nevejde. Řešením je zateplení
podhledu ze strany nevytápěné místnosti, což je výhodné z hlediska akumulace tepla v zateplené strop-

ní konstrukci. Výhodnější je i proto, že se do podhledu
zpravidla vejde dostatečná tloušťka tepelné izolace.
Pro zateplení podhledu v nevytápěné místnosti se jako
izolační materiál nejčastěji používají desky EPS, které
se lepí a mechanicky kotví k podhledu s povrchovou
úpravou tenkovrstvou omítkou. Alternativou pro polystyren jsou desky z minerální vlny, které mají vysokou
paropropustnost a jsou nehořlavé, nelze je však kvůli
nasákavosti použít ve vlhkých místnostech.
Pokud se pouštíte do zateplování podlahy nepodsklepeného domu, záleží především na tom, jde-li o rekonstrukci nebo novostavbu. Při rekonstrukci je totiž
potřeba odstranit původní podlahu a často provést sanační opatření, která vlhkost sníží – především položit
hydroizolační vrstvu.

Ošetření dřevěných oken
Před zimou se také pustíme do renovace okenních
rámů a křídel, pokud to potřebují. Nejprve z nich odstraníme starý nátěr elektrickou bruskou s brusným
kotoučem, ručně smirkovým papírem nebo opálením
(tento způsob radši přenecháme profesionálům). Poté
dřevo dokonale obrousíme skelným papírem s hrubostí
30 – 40 a napustíme fermeží. Po zaschnutí se mastná
fermež musí dobře obrousit. Pak si dobře prohlédneme
venkovní stranu okenních rámů a křídel, která bývá často značně poničena nepříznivými povětrnostními vlivy.
Dřevo bývá měkké nebo dokonce shnilé. Takto postižená
místa do hloubky vybrousíme ještě před napouštěním
fermeží či luxolu.
Dnes se místo pomalu schnoucí fermeže obvykle používají rychleschnoucí syntetické nátěry. Nevhodné jsou
nitrolaky, které jsou tvrdé, nepružné a vystavené povětrnosti mohou rychle praskat a odlupovat se. Nehodí
se ani barvy dvousložkové, které působením UV záření
brzy praskají a drobí se. Univerzálně je vhodná speciální
syntetická alkydová barva s hedvábným leskem. Je stálá, odolná UV záření, má dlouhou životnost a lze ji použít jako základ, mezivrstvu i konečný nátěr. První vrstva
barvy (tzv. základní barva) slouží k ochraně před plísněmi, houbami a UV zářením, ale neodolá vodě, proto
musíme vždy nanést vrchní vrstvu (nebo několika), která navíc dá oknům nebo dveřím konečný vzhled.
Vybroušené propadliny vytmelíme dvousložkovým polyesterovým tmelem na dřevo; běžný akrylátový tmel
není do venkovního vlhkého prostředí vhodný. Práce
s dvousložkovým tmelem je samozřejmě náročnější.
Tmel musíme smíchat s tužidlem v předepsaném poměru a obě složky špachtlí dokonale promíchat. Pracujeme rychle, protože tmel po namíchání houstne. Pokud
se do směsi dostane prach nebo drobné částečky dřeva, tmel nepoužijeme, nezaschl by. Nepracujeme ani
s tuhnoucím tmelem, můžeme jím ale podtmelit velkou
díru nebo spáru. Tmel na nerovnou plochu naneseme
špachtlí, dokonale uhladíme a necháme ho mírně převyšovat přes okolní plochu, protože se po zaschnutí
mírně propadne. Jelikož je dvousložkový tmel po za-
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schnutí velmi tvrdý, obtížně se brousí, takže začneme
brousit hrubým skelným papírem a postupně přejdeme
na jemnější. Dvousložkovým tmelem můžete i nahradit
částečně vypadaný sklenářský tmel.

Základní a vrchní nátěr
V případě, že jsme upřednostnili klasický nátěr fermeží,
provedeme základní nátěr nejlépe syntetickou barvou
zředěnou ředidlem S-006 tak, aby jen slabě kryla. Nátěr necháme 2 – 3 hodiny schnout, poté ho obrousíme
skelným papírem č.80 - 100. Pak papírovou oblepovací
páskou oblepíme skla a přidáme ještě jednu vrstvu jen
mírně ředěného základního nátěru. Můžeme ji obarvit
univerzální tónovací barvou. Otónovaná základní barva musí být vždy o něco světlejší než konečný vrchní
nátěr.
Poté nám zbývají už jen dva nátěry vrchní emailovou
barvou. První vrchní nátěr musí být řidší, aby se dobře
spojil se základním nátěrem. Druhý nátěr provádíme po
24 hodinách. Vrchní nátěry musíme provádět v čistém,
bezprašném prostředí. Na křídlech natíráme každou
příčku zvlášť. Poté nátěr roztupujeme, aby se slil. Natřená okna položíme na dřevěné lišty a opřeme o zeď tak,
že mezi stěnu a sklo okna vložíme polínko nebo ruličku
od toaletního papíru. O ně pak stejným způsobem budeme opírat další okna.Po přípravě podkladu přichází
na řadu samotné natírání, probíhající ve třech fázích.
První je napuštění dřeva základním impregnačním nátěrem proto hnilobě, ředitelným vodou (např.luxol). Po
zaschnutí následuje vrchní nátěr disperzním lazurovacím lakem v jedné až dvou vrstvách. Lazurovací nátěry
ponechávají dřevu jeho přirozený vzhled. Natírání by
nemělo probíhat na přímém slunci, za vysoké vlhkosti
vzduchu nebo při příliš nízkých teplotách.

Výměna oken
Výdaje za vytápění lze snížit i tím, že si pořídíte nová
kvalitní okna. Dobrou zprávou je, že ať vyberete plastová okna nebo dáte přednost dřevěným, je to z hlediska
jejich vlastností úplně jedno. Rozdíl je hlavně v tom, že
u dřeva je třeba počítat s vyšší cenou a také s následnou
péčí o povrchovou úpravu. Vlastnosti všech moderních
oken se odvíjí od kvality a konstrukce profilu, typu zasklení a dobrého kování. Obecně platí, že tepelně izolační vlastnosti dřevěných i plastových oken jsou dány
jejich stavební hloubkou a zvoleným zasklením. Ale sebekvalitnější okno může zcela znehodnotí neodborná
montáž. Objednat si odbornou montáž oken je proto
rozumné řešení. Většina dodavatelů při dodávce oken
i s montáží poskytuje prodlouženou záruční dobu.
Montáž oken je pro správnou funkčnost a tepelnou
úsporu minimálně stejně důležitá jako kvalita oken.
Rozhodující význam má ošetření tzv. připojovací spáry, tedy správné spojení okna s ostěním. Zejména jde
o ošetření spáry z hlediska průniku vlhkosti.
Text: Eva Houserová,
foto:Shutterstock.com
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NAPŘESROK

BUDEME

STAVĚT
Nákup pozemku a stavba rodinného domu
je složitou záležitostí a cesta za vysněným
bydlením může být někdy pořádně trnitá.
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Na počátku je představa, která se opírá o vaše potřeby
a sny. Definujte svůj cíl – jaké jsou vaše požadavky na
nový dům, jeho konstrukci a jeho umístění? Chcete dřevostavbu s nízkými provozními náklady, nebo cihlový
dům v satelitní zástavbě s dobrou dopravní obslužností
a vysokou úrovní služeb? Domy lze rozlišit podle: způsobu užívání – trvalé bydlení, rekreační, energetické
náročnosti – standard, úsporný standard, nízkoenergetický, pasivní, konstrukce – dřevostavba, cihlový, skryté
bednění, počtu podlaží – přízemní, patrový, vícepatrový
a užitné plochy a dispozice – malý 100 m2, střední 100200 m2, středně velký 200-500 m2, velký 500 m2 a více

Svépomocí nebo na klíč?
Na začátku je také třeba položit si otázku, zda chcete
stavět svépomocí, subdodavatelsky, nebo na klíč. Každá
možnost má své pro i proti. Stavbou svépomocí ušetříte, ale strávíte tím hodně času. Stavba může trvat i několik let. Některé práce musíte kvůli revizi přece jen
svěřit profesionálům: elektrické rozvody, rozvod plynu,
topenářské a instalatérské práce. Materiál nakupujete s 20 % DPH, zatímco subdodavatelé vám jej mohou
i s prací nabídnout s 10% DPH. Zde však potřebujete
hodně znalostí o stavebních postupech, materiálech
a řešeních. Pokud tyto komplexní znalosti nemáte, musíte k času na stavbu připočítat i čas na jejich získání.
Subdodavatelské řešení je kompromis mezi poměrem
investičních nákladů a vlastním časem stráveným na
stavbě. Jednoduše si na konkrétní řemeslnické práce
zajistíte dané odborníky: zedníky, tesaře, pokrývače,
klempíře, elektrikáře atd. Vyplatí se mít alespoň základní stavební znalosti. Hlavní výhodou je poměrně
krátká doba výstavby, ale zároveň se jedná o nejdražší
řešení výstavby rodinného domu. Můžete rychle bydlet
ve svém a třeba tak ušetřit peníze za nájem ve srovnání
se stavbou svépomocí. Stavba na klíč neznamená, že se
stavbě nebudete muset vůbec věnovat. Hodně starostí a peněz může ušetřit nezávislý stavební dozor, který
pohlídá kvalitu a technologické postupy.

Zděný, nebo montovaný?
Mezi zděným domem a montovaným není velký cenový rozdíl. Zděný je trvanlivější. I realitní kanceláře dávají zděným domům vyšší „reiting“, než montovaným.
U montovaných domů bydlíte za 52 dnů. Montovaný
dům má perfektní tepelně izolační vlastnosti, ale špatnou akumulaci tepla. Je vhodné akumulaci tepla posílit
realizací podlahového vytápění. 70 – 80 % současných
novostaveb je bez sklepů. Není již nutno mít kotelnu,
uhelnu. Sklepy jsou výhodné, ale prodražují stavbu.

Chce to hodně času
Každá stavba potřebuje aspoň hrubý časový plán. Nezapomeňte, že kromě samotného stavění do něj musíte
zahrnout i administrativní kroky na úřadech, projekt
a další práce. Ideální je přitom začít na podzim. Vyprojektování domu a nezbytné papírování nějakou dobu
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zabere. Když člověk začne s těmito věcmi v září nebo
v říjnu, do jara má zpravidla vše vyřešené a dům může
začít růst.
Velká opatrnost je na místě už při hledání pozemku.
Důležité je, aby se na něm vůbec dalo stavět. Na první
pohled výhodná koupě může totiž zhořknout ve chvíli,
kdy zjistíte, že je na místo například vydaná stavební
uzávěra. I to se totiž může stát. Veškeré potřebné informace vám řeknou na místním stavebním úřadě. Pokud
máte tuto fázi za sebou, můžete se pustit do projektování. A opět buďte pečliví. Projektovou dokumentaci,
která je nutná k ohlášení stavby, musí udělat autorizovaný projektant. Práci si můžete usnadnit i tím, že
projektant bude rovnou spolupracovat se všemi institucemi, které se mají ke stavbě vyjádřit. Jejich případné připomínky do projektu zapracuje hned a vy se tak
vyhnete pozdějším problémům.

Kolik to bude stát
Nový rodinný dům lze ve skutečnosti pořídit už i jen
za cenu běžného většího bytu, nemusí stát milióny.
Dokonce je možné začít už jen se statisíci, je možné
i stavět a přistavovat postupně. Platí však, že čím máte
menší (skromnější) rozpočet, tím je důležitější důsledné
plánování stavby. Při plánování nového domu je třeba
mít na začátku jeho budoucí vizi. Finanční strop pak
tuto představu možná srazí do kolen, v každém případě
ale určitě najdete nějaké kompromisy.
Pečlivé plánování a alokace finančních zdrojů velmi
pomohou zdárnému dokončení projektu a vy budete
konečně bydlet ve svém. Můžete využít půjčky na bydlení a usnadnit i zrychlit si tak cestu k němu. Výborným produktem je flexibilní půjčka , což je revolvingový
úvěr, který reaguje na potřeby klientů. Splácet mohou
dle vlastních potřeb. Půjčka umožňuje libovolnou změnu výše měsíčních splátek, a to podle aktuální finanční
situace klienta. Je možné při dobrém splácení úvěr opět
zopakovat, a to bez složité administrativy. Vytypované
pozemky je nutné navštívit, navíc je nezbytné zjistit na
místních obecních či městských úřadech, zda je na pozemku možné stavět a zda není výstavba nějak omezena (omezení typem domu, výškou, typem střechy).

Jak na hrubou stavbu
Hrubá stavba probíhá u každého nově stavěného domu
poměrně rychle. U běžných rodinných domů trvá realizace základů, zdiva a střechy cca 2 měsíce. Větší časový úsek zaberou dílčí instalace a nakonec dokončovací práce. Přitom smíme u konkrétní stavby použít jen
ty navržené výrobky (materiály) a konstrukce, které
nám zaručí, že stavba bude po celou dobu své plánované existence splňovat veškeré požadavky na stabilitu a mechanickou pevnost, hygienu a ochranu zdraví
a požární bezpečnost. Důležitá je ale i ochrana před
hlukem a úspora tepla a energií.
Paradoxně začneme tím, co součástí hrubé stavby vždy
není a přitom se bez toho nejčastěji neobejdeme už

Ušetřete v rozpočtu
spojením půjček
Půjčky ve výši například 450

splátkou 6

950 Kč.

000 Kč můžete splácet jen jednou

Sloučíme všechny vaše půjčky, karty a kontokorenty až do výše 600 000 Kč.
Ušetříte na poplatcích a úrocích z několika půjček.
Pomůžeme vám s administrativou spojenou s ukončením starých půjček.
Vše zvládnete z pohodlí domova.
V rámci spojení půjček vám můžeme poskytnout i hotovost navíc.

Volejte zdarma 800

999 222 nebo navštivte www.homecredit.cz

Při výši úvěru 450 000 Kč, výši splátky 6 960 Kč, počtu splátek 84 a lhůtě splatnosti 15. 11. 2026, je úrok 7,82 % p. a., RPSN 8,1 %, a celková částka splatná spotřebitelem
584 640 Kč. Uvedené hodnoty jsou spočítány při datu poskytnutí 25. 11. 2019, datu první splátky 25. 12. 2019 a se splatností všech dalších splátek k 15. dni v měsíci
počínaje 15. 1. 2020. Nabídka nezohledňuje využití doplňkových služeb. Home Credit a. s. poskytuje půjčky na 12–96 měsíců s maximální výší RPSN 31,8 %. Každá žádost
o úvěr je posuzována individuálně a může se od prezentované lišit. Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku a platí při splnění podmínek Home Credit a.s. do 29. 2. 2020.

INZERCE

od zahájení výstavby – základoví deska (málokteré
domy jsou kotvené jen na patky či jinak). Tento trend
přinesly firmy nabízející montované domy, ovšem na
již předem (nejčastěji někým jiným) zbudovanou základovou desku. Vždy jsou pak součástí hrubé stavby
obvodové a vnitřní nosné stěny (založené na místech
základových pasů), stropy, nenosné příčky, střešní konstrukce a střešní krytina, případně vnitřní komín, je-li součástí projektu (staví se zároveň kvůli prostupům
stropy a střechou). Pro realizaci hrubé stavby se doporučuje zvolit svislé a vodorovné stavební konstrukce
z jednoho stavebního systému a poté přesně dodržet
technologický postup výstavby. Současné stavební systémy počítají s ucelenou řadou stavebních doplňků
včetně například rohových cihel, překladů a podobně.
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Není tedy třeba zdivo řezat či sekat, naopak je spojujeme na pero a drážku (například v případě broušených keramických tvarovek). Určitě nepořizujte či se
od stavební firmy nenechte vmanipulovat do pořízení laciných stavebních materiálů, jejich nabídka není
ucelené a dokonce se někdy používá I více stavebních
systémů, které není vhodné kombinovat.

Stavebniny z pálené hlíny
Pálené cihly se u nás poprvé objevily v 19. století, historii ale mají mnohem starší. Poslední dobou jsou sice
stále patrnější jejich nevýhody – velká spotřeba malty
při zdění mokrou cestou (jinak zdít pálenou cihlu ani
nelze), velká spotřeba omítky a příliš nízký tepelný
odpor, ale mnozí stavebníci na ni stále ještě nedají do-

bloků (jinak popraskají).
Jednotlivé nejrozšířenější značky keramických tvárnic
a bloků z pálené hlíny se liší velikostí jednotlivých výrobků (ks) a procentem (podílem) vylehčení. Jednotlivé
stavební systémy cihelných bloků se vyrábí včetně dílčích tvarovek, konstrukce stropů a včetně překladů. Vylehčováním cihelných bloků se jejich výrobci snaží dosáhnout dutinami ideálních tepelných vlastností zdiva,
ale i úspory na materiálu a tedy nižší ceny. Nevýhodou
je však potom nižší únosnost materiálu. Vylehčené cihelné bloky nakonec určitě nepoužijeme pro oslabené
konstrukce.
Zeď z cihelných bloků má nižší schopnost akumulace
tepla a přiměřený tepelný a difúzní odpor a zároveň
schopnost v ideálním případě udržet v interiéru kvalitní a stálé mikroklima. Dobré tepelné vlastnosti zdiva z vylehčených tvárnic jsou však závislé i na provedení ložných spár, přesnosti zdění a vypracování zdiva
v ukončeních a nárožích.Velké nároky si též klade zabudování oken a dveří (výplní), jelikož je nutné přerušit
vzniklé tepelné mosty a pokud někde musíme použít
tenkostěnné části, budeme mít problémy s vkládáním
vnitřních rozvodů, naruší se i statika a dokonce i izolační schopnosti u zdiva obvodového. Keramické cihelné
bloky (tvárnice) se vyloženě nehodí pro výstavbu nízkoenergetických – pasivních domů.

Betonové a pórobetonové tvárnice

pustit. A to dokonce i přes velkou pracnost oproti moderním stavebním systémům. Nejčastěji se však pálená
cihla dnes používá pro vnitřní nosné svislé konstrukce
(vnitřní nosné stěny a příčky). Její výhodou je zde velká
neprůzvučnost a místnosti jsou tedy od sebe díky klasické pálené cihle velmi dobře zvukově izolovány.

Keramické tvárnice a bloky
Mají výborné vlastnosti tepelně izolační a akumulační
a i díky širokému sortimentu doplňkových výrobků je
můžeme řadit mezi stavební systémy. Bohužel jsou ale
tyto tvárnice křehké a pro manipulaci těžší. Přece jen
tvoří základ tohoto materiálu pálená cihlářská hlína.
Nevýhodou je rovněž velká nasákavost tvárnic a nutné
je i vyztužit vnější omítky domů stavěných z cihelných

Lepší než stavět svislé stavební konstrukce formou monolitického betonu či užitím železobetonových panelů
je použít skořepinové díly vyrobené na bázi betonu,
takzvané betonové tvárnice. Můžeme je vhodně kombinovat například s plnými cihlami spojovanými pomocí
malty (mokrou cestou). Existují různé tvary těchto tvárnic až po různé tvárnice tenkostěnné, které se betonem
prolévají a pokud je třeba, armují. Společně s vkládanou
izolací jsou i vhodné pro sendvičové konstrukce. Omezeni jsme zde pouze dispozicí, jelikož jednotlivé prvky
je nutné vhodně provázat a též jejich velikost je pevně daná. Pórobeton je lehký, snadno se řeže a snadno
se v něm i frézují drážky pro dílčí instalace. Pórobeton
vzniká tak, že jemnou betonovou směs výrobce vylehčí
vzduchovými bublinkami. Většinou má podobu takzvaných bílých tvárnic, tvořících ucelené stavební systémy.
Vlastnosti tepelně izolační má výborné, ale dlouho vysychá a dosahuje nižší akumulace tepla. Navíc má už
z výroby vyšší zabudovanou vlhkost a před použitím
je nutné nechat materiál důkladně proschnout. Velmi
rychle a snadno se však s pórobetonovými tvárnicemi
staví, navíc i proto, že jsou velmi lehké a použijeme-li je
v lokalitě bezpečné před proudící vodou, na vůči zemní
vodě dobře izolovanou základovou desku a dáme-li si
při uskladnění tvárnic i samotné výstavbě pozor na větší
promáčení, určitě neprohloupíme.

Jak vybrat správný trezor
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Při stavbě domu už obyvkle počítáme s tím, že jejísoučástí bude i trezor, který bývá obvykle vystěvěný do stěny, proto je nutnémho zakoupit ve chvíli, kdy řešíme
hrubou stavbu..

prstu. Výběr trezorového zámku je důležitá součást výběru správného trezoru a může do budoucna ovlivnit
správné využívání trezoru a jeho bezpečnost.
Při výběru trezoru by každý majitel měl znát za jakým

Nákup trezoru nebývá koždodenní záležitostí a před
samotným nákupem si budoucí majitel musí uvědomit,
za jakým účelem si trezor pořizuje a co má takový trezor nebo sejf chránit.
Při nákupu trezoru je třeba dbát zvýšené pozornosti
výběru správné velikosti. Trezory se vyrábějí jako ocelové bezpečnostní schránky z omezenou kapacitou a je
potřeba si uvědomit, že časem se trezor naplní ukládanými věcmi a již se jeho velikost nedá zvětšit. Proto
je nutné si říct, zda-li bude trezor určen jen k ukládání
menších drobností a po celou dobu se obsah nebude
měnit nebo v budoucnu bude trezor postupně plněn.
Trezory jsou v dnešní době standardně vyráběny a osazeny několika typy trezorových zámků. Mezi základní osazení trezoru a nejpoužívanější se řadí vybavení
trezoru trezorovým zámkem na klíč. Trezorové certifikované zámky na klíč se standardně používají u velké
většiny trezorů. Rovněž jsou trezory vybavovány elektronickými kombinačními zámky nebo mechanickými
kombinačními zámky. Mezi nejnovější trezorové zámky, které se začínají používat na trhu, můžeme zařadit
rovněž biometrické trezorové zámky využívající otisk

účelem si trezor pořizuje a co má trezor chránit. Dle
těchto informací lze vybrat správný typ a druh trezoru
a také odpovídající bezpečnostní třídu nebo parametr, který zajistí maximální ochranu. Kvalitní a bezpečné
trezory procházejí náročným certifikačním procesem
a zajistí potencionálnímu majiteli bezproblémové uložení svých cenností a klidný spánek.
Samotná volba umístění trezoru hraje důležitou úlohu
při výběru trezoru. Je třeba dobře zvážit, kde bude trezor umístěn. Při výběru vhodného místa mějte na paměti, že trezor by měl být skryt před pohledy nechtěných návštěvníků. Vždy dbejte, aby byl trezor na očích
jen osobám používajícím danný trezor a ne běžným
návštěvníkům, eliminujete tím riziko odcizení nebo napadení trezoru.
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Kritéria výběru střešní krytiny
Střecha je koruna domu a je na vás, čím si ji pokryjete.
Ale než si některý z druhů krytiny definitivně zvolíte,
je třeba se poradit s pokrývačskou firmou, která bude
práci provádět. Ne každý druh krytiny se z technického
hlediska (tvar, sklon atd.) může na vaši střechu pužít.

Zámky, které odradí zloděje na první pohled
Váš domov je jen tak bezpečný, jako Vaše dveře. Základem bezpečných dveří
je kvalitní bezpečnostní vložka.
Nová vložka AP4 S od italského výrobce CISA nabízí maximální ochranu
před vloupáním a spolehlivě ochrání Váš domov před zloději.

Nedejte zlodějům šanci!
Certiﬁkace pro 4. bezpečnostní třídu

Ochrana před neoprávněným
kopírováním klíče

Odolnost proti rozlomení,
odvrtání, bumpingu i vyhmatání
Patentová a právní ochrana klíče

Kompletní zabezpečení
pro Váš domov

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

Vhodná je i konzultace s architektem, aby váš dům „zapadl“ mezi sousední domy i do okolní krajiny.
U střešní krytiny nás zajímají především užitné vlastnosti zvoleného materiálu, pracnost pokládky (montáže), vzhled (design) a nutnost použít při pokládce speciální nářadí a mít specifické
dovednosti (například pájení
měďěného či zinkového plechu). Stejně tak nás ale zajímá
i životnost a hlavně záruka.
Cena už dnes nepatří k nejpodstatnějším kritériím, jelikož
si v podstatě lze díky konkrétním sezónním a akčním slevám
pořídit kteroukoli krytinu za
velmi přijatelné ceny.
Při výběru krytiny je také dobré se zaměřit na šířku nabídky
rozličných střešních doplňků
výrobce (hřebenáče, bokovky
a podobně). Střechy se dnes
nabízejí jako ucelené stavební
systémy, a to dokonce včetně
střešních oken, okapů. Ucelený střešní systém ušetří čas
i peníze a hlavně má objednatel jistotu, že jednotlivé díly
do sebe skutečně zapadnou,
vůbec už nemluvě o nevhodnosti kombinace některých
materiálů. Ucelený střešní systém je vhodnějším řešením, než postupné dokupování a shánění jednotlivých
komponentů a jejich lepení do celku. Položení střešní
krytiny završuje hrubou stavbu. Dům by měl být „pod
čepicí“ již před nástupem podzimu. Z jakých druhů
střešní krytiny můžete vybírat?
Pravá pálená střešní taška
Je již po dlouhá léta na území střední Evropy nejoblíbenější střešní krytinou. Celá staletí se přizpůsobuje
dané době a prochází zdokonalováním výrobních technologií. Tato tradiční krytina je tedy pověstná nejen
svými kvalitativními vlastnostmi, jako je vysoká odolnost, mrazuvzdornost a dlouhá životnost, ale atraktivní je také pro své variabilní použití, které současnost
nabízí. Obrovským pozitivem je možnost výběru. Díky
široké paletě modelů, povrchových úprav a barevných
provedení je využití pravé pálené střešní tašky prakticky možné u jakéhokoli typu stavby – od rekonstrukce
historických objektů, rodinných domů až po moderní
novostavby.
Tašky bez povrchové úpravy jsou režné a jejich barva
je dána výchozí surovinou. V posledních letech jsou ale
velmi žádané engoby a glazury, které tašku dále zušlechťují a jsou nositeli barvy a lesklého povrchu tašky.
Trendem jsou především tmavé odstíny střech a tedy
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tašky v provedení černá, hnědá nebo tmavě hnědá engoba či glazura.
Betonové tašky
Mají podobnou hmotnost jako pálené; lze je použít

prakticky pro všechny typy střech se sklonem minimálně 17°. Na rozdíl od jiných střešních krytin se pevnost
betonových střešních tašek časem zvyšuje a zajišťuje
tak jejich dlouhou životnost. Betonové střešní tašky
jsou vhodné pro extrémní vlivy životního prostředí –
například pro střechy horských chat. Při zběžném pohledu na dům je betonová krytina v přírodní barvě jen
těžko rozeznatelná od pálené, vyrábějí se ale i v dalších
barvách, například i modrých, častá je višňová, hnědá
a černá. Ostatní barvy vznikají pomocí akrylátových nástřiků.
Plechové střešní krytiny
Většina z plechových krytin zároveň umožňuje použití
i pro mírnější sklony střech; některé z nich lze dokonce položit na starší eternitové šablony či jinou stávající krytinu bez jejich demontáže. Dodávají se buď jako
taškové tabule (rozměrné pásy vylisované do tvaru
skupiny tašek) nebo velkorozměrové rovné tabule,
které se přibíjejí či jinak upevňují na souvislé bednění
z prken, stavebních překližek nebo desek OSB. Cenově
nejdostupnější jsou krytiny plechové, pro něž se používá plech ocelový, který je proti korozi chráněn buď
pozinkováním, vhodnými nátěry, pokrytím plastem,
nebo kombinací uvedených povrchových úprav. Kromě
plechů ocelových se také používá hliník (jak bez povr-
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3 980 K
Výhodný balíček za cenu 39 990 Kč obsahuje:
Typový projekt rodinného domu (běžná cena 29 990 Kč)
Projekt osazení domu na pozemek (běžná cena 9 990 Kč)
Průkaz energetické náročnosti (ENB) (běžná cena 3 990 Kč)

SVŮJ PROJEKT VYBÍREJTE A OBJEDNÁVEJTE NA WWW.GSERVIS.CZ
VÍCE INFORMACÍ NA ZÁKAZNICKÉ LINCE 236 160 333.

chové úpravy, tak pokrytý vrstvou polyesterového laku
nebo eloxovaný.) Efektním, ale choulostivým (a poměrnědrahým) materiálem je titanzinek, jinými náročnými
materiály jsou nerez a měď.
Ocelový plech dodávaný v pozinkovaném provedení je
nutno opakovaně natírat, protože jinak by začal korodovat. Proto je výhodnější pořídit si již z výroby krytinu
pozinkovanou a následně opatřenou několikavrstvým
nátěrovým povlakem na bázi plastické hmoty. Současné
materiály odolávají i namáhání v tlaku, ohýbání a deformacím, a přitom zůstávají pružné. Povrchová vrstva
bývá navíc pokryta posypem kamennou drtí či pískem,
na spodní straně jsou tyto pásy tašek zpravidla opatřeny odolným nátěrem.
Bitumenové střešní krytiny
Vyrábějí se buď jako vlnité desky nebo jako nejrůzněji
formátované šindele. Vlnité bitumenové desky na bázi
asfaltu a minerálních látek jsou levným řešením například na přístřešky pro auto, zastřešení či zastínění altánu, zahradního domku. Bitumenové šindele jsou plnohodnotnou střešní krytinou pro použití na obytných
domech. Mají nenasákavou nosnou rohož ze skelných
vláken, vrstvu ocidovaného asfaltu s minerálními plnivy
a povrch tvoří tlakově zaválcovaný posyp z keramzitového probarveného granulátu.
Bitumenové šindele jsou lehké, snadno se tvarově upravují stříháním, dají se i ohnout, takže je možné s nimi
lehce provést i různé návaznosti arkýřů, střešních oken
a stříšek. Pokládají se na rovný povrch z OSB desek, prken nebo překližky. Pro svou lehkost, odolávání povětrnostním podmínkám i agresivním zplodinám a možnost pokládky i do problematických úžlabí a ohybů jsou
bitumenové šindele v poslední době krytinou častěji žádanou.
Plastové střešní krytiny
Jsou spíše doplňkem sortimentu určeným především
tam, kde chceme zajistit prostupnost světla. Tu umožňují PVC, polykarbonátové i polyesterové krytiny. Hodí
se dobře na zastínění teras, zastřešení zimních zahrad
i altánů. Jako dodatek pro ty, kdo rekonstruují památkově chráněný objekt nebo chtějí dům z ryze přírodních materiálů, jsou k dispozici i slaměné či rákosové
došky nebo dřevěné štípané šindele. Tyto střechy v nás
vyvolávají nostalgii starých časů, jejich pořizovací hodnota i prováděcí údržba je ovšem pro většinu dnešních
stavebníků neuvěřitelně vysoká.
Kameninová střešní krytina
Přestože jsou klasické pálené tašky značně odolné například proti usazování mechů, mnohem lépe jim vzdorují tašky engobované a glazované. Vrcholem je však
kameninová střešní krytina s glazurou; ta se na našem
území vyráběla již v devadesátých letech 19. století.
Tato krytina je vypalovaná na 1250 °C, takže je dokonale slinutá, což jí zaručuje minimální nasákavost,
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vysokou mrazuvzdornost, stálobarevnost a dobré mechanické vlastnosti. Hladký povrch docílený glazurou
zabraňuje usazování nečistot, rostlin, mechů a lišejníků ; na hladkém povrchu se neudrží voda ani sníh, takže
krytina nepotřebuje sebemenší údržbu po celou dobu
své životnosti.
Glazované bobrovky jsou vhodné na jakýkoliv sklon
střechy, kam je možno položit klasické pálené tašky. Pokládají se dvojitě, zavěšením na laťování, je též možno
je šroubovat na souvislé bednění. Dodávají se v několika barvách, jsou však výrazně dražší než tašky běžné
(až 700 Kč/m2, a to bez DPH a montáže). Kromě základ-
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ních barev (hnědá a zelená) lze objednat i další, rovněž
odlišné rozměry i tvary je zpravidla možno objednat.
Namísto těchto vynikajících tašek postačují na většinu
staveb pro náročnější požadavky tašky s povrchovou
úpravou engobami nebo glazurou. Jako engoby se
označují barevné povrchové úpravy u matných až pololesklých tašek, na které byl před vypálením nanesen povlak z keramické směsi vhodného složení (jíly obarvené
přírodními oxidy železa). Krystalická vrstva, která se tak
vytvoří na povrchu, je sice pórovitá, ale zvyšuje tvrdost
a stálobarevnost tašky.
Glazované tašky jsou opatřeny před vypalováním sklo-

vitou polevou, takže po vypálení jsou hladké a lesklé.
Díky povrchové vrstvě jsou tašky nejen nepropustné,
ale i mechanicky odolnější a zcela stálobarevné. Kysličníky kovů umožňují docílit u tašek téměř libovolné
barvy.
Návrat doškové krytiny
Po dlouhé době se na některé střechy zachovalých vesnických chalup vrací původní (ale hasiči velmi nedoporučovaná) došková střešní krytina. Došky jsou svazky
žitné slámy, rákosí či orobince o délce 60 až 140 cm.
Na jeden metr čtvereční je potřeba asi 15 došků, k po-
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krytí střechy větší stodoly mohlo být potřeba až 6000
došků. Došky se na střechu ukládají ve dvojicích spojených krouceným slaměným provazcem – povříslem, popřípadě houžvemi, vrbovým proutím nebo drátem, ke
střešním latím jsou upevněny přehozením a zajištěním.
Podle způsobu kladení vytvářejí plochu střechy buď
hladkou, nebo vyhlížející stupňovitě.
Výhodou této lehké krytiny jsou malé nároky na střešní konstrukci: krokve mohou mít rozteče až dva metry,
předností jsou i dobré tepelně-izolační vlastnosti (došková krytina silná 35 cm odpovídá tepelnému odporu
14 cm silného pěnového polystyrenu). Půdní prostor
pod doškovou krytinou je v zimě zateplený a v létě
chladnější a dobře větraný. Tato krytina je velice lehká,
má však dvě zásadní nevýhody: trvanlivost došků není
vysoká a materiál je velmi snadno zápalný. Kromě toho
jde paradoxně o jednu z nejdražších krytin; materiál
(bez pokládky) pro střechu o ploše 100 m2 sice vyjde asi
na 65 000 Kč, tedy zhruba stejně jako pálené tašky na
stejnou plochu, vydrží však jen 2 až 4 roky (podle kvality pokládky, počasí a lokality).
Krytina ze solárních modulů
Někteří výrobci střešních krytin dodávají solární kolektory určené k montáži na střechu, které jsou plně kom-
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patibilní s prvky střešní krytiny. Mimořádně zajímavé
jsou solární fotovoltaické panely s monokrystalickými
nebo polykrystalickými články, které nabíjejí akumulátor. Z něj přes měnič lze napájet spotřebiče pro 230
V. Tato zařízení jsou sice cenově náročná, při současných cenách elektřiny se však podle výrobce zaplatí po
několika letech provozu. Umožňují také získání státní
podpory.
Zastřešení vchodu
U tradičních domů se můžeme setkat s různými způsoby ochrany vchodového prostoru, jako je například klasické zápraží apod. U moderních budov je nejčastějším
řešením přístřešek nad vchodové dveře, který může mít
také boční výplně.
Zastřešení vchodu by velikostí, designem i materiálem
měly odpovídat architektuře domu. U stylizované dřevostavby by asi betonová nebo ocelová kovová vchodová stříška trhla pořádnou ostudu.
Nezapomeňte na garážová vrata
Při stavbě domu je nutné myslet i na výběr garážových
vrat aby designově korespondovala s celou stavbou.
Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com

Elegantní stylová pergola
Gutta Terrassendach Original

®

• Masivní hliníkové proﬁly s antikorozním nástřikem
• Prodloužená záruka 10 let
• Německá kvalita

Pergolu zakoupíte na: www.guttashop.cz
Více informací na tel.: 607 510 793
Distributor: Gutta ČR - Praha, spol. s r. o., Na Dlouhém lánu 41, Praha 6 160 00

VÁNOCE, VÁNOCE
PŘICHÁZEJÍ...
Vánoce jsou časem, kdy jsou naše domovy nejvíc nazdobené.
Jehličí, vločky, hvězdičky, zvonky, baňky a spousta světýlek
k té pravé sváteční atmosféře bezpochyby patří.
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Vánoční ozdoby jsou přímým spojením s kouzelnými okamžiky z dětství, proto lidé, kteří si své domovy
zkrášlí v předstihu, mohou prý zažívat více štěstí než
ti, kteří výzdobu nechávají na poslední chvílí. Nostal-

láci. Krásně vypadají také ptáčci a labutě s kovovým
skřipcem, díky kterému je snadno připnete na každou
větvičku. Jsou vyrobené v Česku tradičním způsobem
a ručně malované. Tomu odpovídá i jejich cena, která je
o něco vyšší. Vysoká je ale i kvalita. Navíc každý kousek
je vlastně originál.

Severská harmonie
Severský životní styl reprezentují moderní a čisté dekorace. Nadšenci skandinávského stylu v barvách upřednostní jemné zlaté a černé detaily na bílých koulích.
V kolekcích nepřehlédnete propracované ornamenty
s jemnými barevnými tóny. To vše v duchu naprosté harmonie. Skandinávský vánoční stromeček s černobílými
ozdobami má symbolizovat strom v poklidné zasněžené krajině.

Otisk přírody
Jestliže jste milovníky přírody a líbí se vám motivy, jako
jsou stromky, větvičky, lístky, houby nebo pírka, dekorujte jimi interiér. Doteky přírody budou plné temných
tónů v tyrkysové, modré, teplé zlaté, teplé šedivé, námořnické modři, červenohnědé i tmavě červené a obecně teplých zemitých barev. Nebo můžete vsadit na
slámové ozdoby. Co se motivů týče, převládají andělé
i další různé postavičky, hvězdy, podkovy nebo sněhové
vločky. Slaměné vánoční ozdoby jsou vkusnou dekorací dokreslující atmosféru českých Vánoc jak z Ladových
obrázků.

Rozsvícené svátky

gie spojená s Vánoci totiž lidem mimo jiné připomíná
období, kdy neměli žádné starosti. Některé domácnosti
jsou vyzdobené vším, co evokuje Vánoce, jinde si zase
potrpí na jednotný styl. V tomto případě se nabízejí následující čtyři trendy.

Tradiční klasika
Tradice, střídmost, dominance stříbrně šedé, žlutozlaté,
teplé béžové, tmavší červené, bílé i tmavě šedé. Tak se
dá ve zkratce představit tradiční styl, který je u nás stále
velmi populární. Kombinace těchto barev v nás zůstaly
z dětství a mnozí z nás této nostalgii dávají přednost
před modernějšími trendy. Pokud si tedy vyznavači tradic vánoční dekorace doplňují, sázejí na klasickou barevnost i tvary.

Retro styl
Někdo jde ještě dál a stromeček si zdobí jen retro ozdobami. Ať už dobovými, které se dají sehnat v bazarech,
nebo novými, které jako by těm původním „z oka vypadly“. K mání jsou kroucené rakety, zvonky, šišky,
ale také foukané muchomůrky, Mikulášové a sněhu-
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K Vánocům neodmyslitelně patří stromeček, na kterém nesmí chybět světýlka, dále pak slavnostně prostřený stůl s vánočním svícnem a další vánoční osvětlení
jak doma, tak venku. Dalo by se říct, že světel není
za dlouhých zimních večerů, především pak těch svátečních, nikdy dost. Velkým trendem posledních let je
zakomponování dekorativního osvětlení do interiéru.
V rámci tohoto směru tedy můžete na našem trhu pozorovat nejrůznější světelné prvky, figurky, postavičky,
stromy apod. Nechybí samozřejmě pestrá škála řetězů,
girland, sítí a dalších světýlek určených také do exteriéru. Úsporné žárovky jsou v každém případě LED,
takže se poohlédněte po těchto druzích. Oblíbené je
v současné době provedení na AA baterie, což přináší
výhodu v tom, že můžete světýlka zakomponovat do
vánoční výzdoby i tam, kde máte komplikovaný přístup k elektřině. Nesmíme opomenout svícny a lucerny, které jsou součástí našich domácností celoročně,
ale na Vánoce mají o to podstatnější roli. Zapálit si
na Štědrý den při večeři svíčku je přeci naprostou nezbytností. Nehledě na to, že obecně zpříjemní večerní
atmosféru, které se stává více romantickou, hřejivou
a útulnou. Proto se určitě poohlédněte po pěkném
svícnu či lucerně, jež v kombinaci s hořícím plamínkem
lahodí oku i duši.

TRADIČNÍ
VÝROBCE
SKLENĚNÝCH
VÁNOČNÍCH
OZDOB

Navštivte naši prodejnu a prožijte kouzelnou vánoční atmosféru dříve, než
začnou padat první sněhové vločky.
Maloobchodní prodejna na adrese:

Prodejní doba:

Markova 119
506 01 Jičín
www.han-cz.com
tel. +420 493 522 373

leden - září
pondělí - pátek
8 - 16 hodin

říjen - prosinec
pondělí - pátek
8 – 17 hodin
sobota 9 - 12 hodin

Než vyzdobíme zahradu
Majitelé rodinných domů si na Vánoce rádi svátečně
zdobí i zahradu. Ale ještě předtím by měli udělat její
inventuru. Zimní měsíce se nesmí nepodceňovat. Je
nutné ochránit květiny, přezimující zeleninu, stromy
a keře před holomrazy, prudkými výkyvy počasí, sněhem a mrazem. Jak holý mráz beze sněhu nebo prudké
změny zimního změny počasí, tak hustý a mokrý sníh
dokáží napáchat velké škody. Je třeba provést údržbu
sloupovitých keřů a stromků proti rozklesání svázáním,
zkrátit přerostlé větve u pozdě kvetoucích stromů,
při absenci sněhu vyčistit travnaté plochy okolo drobných cibulnatých rostlin a květin, provést revizi skalky
a ochránit ji před sněhem či naopak nedostatkem sněhu a oblevou. Teprve když je zahrada dokonale uklizena a připravena na přezimování, můžeme se pustit do
její výzdoby.

Řetězy a truhlíky
Velmi módním prvkem jsou světelné řetězy z LED diod,
jimiž se lemují nejen domy, ale zavěšují se i na terasách
a na zahradní stromy. Pokud mezi světelné řetězy na
stromcích zavěsíte pár skleněných koulí, budou odrážet
jejich světlo, čímž se zvýší výsledný efekt.
Ti, kteří dávají přednost jednodušší výzdobě, mohou
sáhnout po samolepicích obrázcích na okna, vybrat si
můžete od detailu sněhové vločky, ježíška, sněhuláka
až po vánoční motivy přes celou okenní tabuli. Skvělou
výzdobou jsou vánoční truhlíky, s nimiž si můžete ozdo-
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bit okna domu, schody nebo chodníky. Naaranžujete si
je sami nebo dáte přednost jejich nákupu v květinářstvích nebo hobbymarketech? I nábytek na terase si
můžete ozdobit barevnými stuhami a kochat se například keramickým Betlémem, nasvíceným lucernou nebo
čajovými svíčkami.

Bílá i fialová
Pokud chcete být in, vylaďte letos svou vánoční výzdobu především bílou barvou. A klidně ji doplňte odstíny pastelových barev. Naprosto dokonale bude s bílou
ladit třeba některý tón zelené, ideálně mátová či pistáciová, ale chybu neuděláte ani s ledově modrou. Na
druhou stranu je in také trend fialové barvy, ve kterém
budou letošní Vánoce také ozdobené, občas doplněné
barvou bílou či světle zelenou. Vskutku se jedná o velmi
zajímavou kombinaci, která bude vypadat honosně na
stromcích, bytech nebo ve městech. Těžko ale říct, jestli zaznamená tolik obliby jako první zmiňovaný trend.
V každém případě je letošním hitem ledový efekt –
rampouchy, kapky, vločky. Tento motiv (ideálně ze
skla) je hojně vidět na letošních ozdobách, větvičkách
stromů, vánočních věncích a mnoha dalších vánočních
dekoracích včetně světelných řetězů a šňůr. V samotné
výzdobě panuje letos spíše minimalismus, ale tím se my,
kteří milujeme bohatou výzdobu, řídit nemusíme, že.
Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com

VÁNOČNÍ DŮM KARLOVY VARY
A
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Hledáte dokonalý vánoční dárek?
Jste na správném místě. Spojujeme dohromady to, co všichni milují: relaxaci, luxus, zdraví a krásu.
Seznamte se svíčkami Maty’s. Jsou plné elegance, ručně vyrobené z těch nejkvalitnějších komponentů. Jsou přírodní,
zdravé a byly stvořeny proto, aby se staly dokonalým dárkem plným lásky.
Vonná sojová svíce v křišťálové dóze je ukryta v působivé dárkové kazetě. Je připravena jít rovnou pod vánoční
stromeček a nadchne i ty nejnáročnější.

www. svickymatys.eu

NEŽ ZAHRADA USNE
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ZIMNÍM SPÁNKEM

Podzim znamená loučení s delším pobytem na terasách a v zahradách. Je třeba vše po
vegetační sezóně uklidit a připravit na příchod paní zimy.
BYDLENÍ | 103

Máte-li terasu, jistě se vrhnete do jejího úklidu. Jako
první na řadě budou květiny a rostliny, které si říkají
o přestěhování zvenku dovnitř. Každý druh vyžaduje
jiné podmínky. Některé přezimují v chladu a tmě, jiné
vyžadují světlo a vyšší teploty. Ideálním místem jsou

Péče o podlahu terasy

chodby s okny, půdy či sklepy s možností větrání. Nemáte-li takové prostory, vyberte pokoj, kde je přes zimu
nejchladněji (kolem 19 °C). Pokud takovou chladnější
místnost nemáte, můžete rostliny nechat přezimovat
venku, ale je třeba je ochránit před mrazem. První možností je obalení nádob rostlinami dobře tepelně izolujícím materiálem, jakým je například pěnový polystyren,
juta či chvojí. Druhou variantou je, že rostliny budete
mít v termoizolačních nádobách, které je ochrání ve vedru I mrazech. Rostliny budou zkrátka prosperovat i při
extrémních výkyvech počasí.

Než udeří sychravé počasí, připravte si speciální přípravky, které povrch vyčistí, a samozřejmě myslete na
impregnační olej, ten jej ochrání před deštěm, sněhem
a mrazem. Zametenou podlahu vytřete navlhčeným
hadrem, nechte pořádně vyschnout a teprve pak ji napusťte olejem.

Venkovní nábytek
Speciální pozornost si zaslouží terasový nábytek. Nejde-li ho přestěhovat do zimní zahrady, bude potřebovat náležitě ošetřit, aby vydržel dlouhé chladné měsíce.
Přeci si na jaře nechcete kupovat nový. Máte-li kovový nábytek s ochrannou vrstvu proti korozi, klidně ho
nechte venku. Najděte mu místo, kde na něj neprší,
a přikryjte ho plachtou. Plastový nábytek omyjte, vystohujte a zcela jistě ho chraňte před mrazem. Ideální místo je půda či garáž. Když zůstane venku, bude ztrácet
na pevnosti. Umělý ratan s polstrováním také potřebuje
schovat, a dřevěný nábytek po náležitém impregnačním ošetření klidně přežije I mrazy venku.
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Dřevo ve venkovním prostředí podléhá povětrnostním
vlivům. Pokud se o něj dostatečně nestaráte, ztrácí původní barvu a praská. V každé škvírce dřevěné podlahy
se následně snáz usadí špína, houby, řasy nebo mech.

Dřevoplast, kámen, beton, dlaždice
V poslední době se do obliby dostaly podlahy z dřevoplastu. Údržba je o něco jednodušší než u dřevěného
povrchu. Pokud teploty klesnou pod nulu, i na dřevoplastu se utvoří námraza, ale ta povrch nijak nezničí.
Opět platí, že se nejprve zbavíme velkých nečistot, které se dají vymést koštětem. Na větší špínu klidně vezměte kartáč, ale používejte jen ve směru prkna. Následně
podlahu vytřete čistou nebo mýdlovou vodou. Můžete
použít vysokotlakou čističku s tlakem max. 80 barů. Kámen, beton a dlaždice je třeba očistit od mastnot a pak
už podlahu jen omýt proudem vody z hadice.

Poslední sekání trávy
Před posledním sekáním je nutné zbavit trávník napadaného listí. Ideální je hrabat průběžně, dokud je spadané listí suché, aby nezačalo tlít na místě a také aby
se nepodpořil růst mechu nebo tvorba plísní, to pak na

ZIMNÍ
ZAHRADY
OKNA, DVEŘE VCHODOVÉ A BALKÓNOVÉ
INTERIÉROVÉ DVEŘE
VČETNĚ ZÁRUBNÍ
ŽALUZIE, PARAPETY,
SÍTĚ PROTI HMYZU
NOANO group s. r. o.
Hlavní 88, Větrušice, 250 67 Klecany
tel.: 777 911 566, 777 911 567
e-mail: obchod@oano.cz

www.noano.cz

trávníku zůstanou hnědé fleky. Na hrabání listí použijte
ploché či vějířovité hrábě s co největším záběrem, ideální jsou lehké plastové. Těm, kteří vlastní větší pozemek nebo si chtějí namáhavou fyzickou práci usnadnit,
se vyplatí zahradní vysavač či výkonný fukar. Moderní
elektrické či benzinové přístroje jsou vybaveny funkcí
drcení. Navíc odpad rozsekají na malé částečky, takže se
ho do sběrného koše vejde mnohem více a odpadá tak
nutnost často ho vysypávat. Trávu před zimou naposledy posekejte. Ne však úplně na nejnižší stupeň u země,
vhodnější je nechat asi 5 cm vysokou, protože pak lépe
přijímá sluneční paprsky a zůstane tak déle zelená. Je
vhodné provést také vertikutaci, aby se půda provzdušnila a nezarůstala mechy, a potom trávník pohnojit.

Vyčištění záhonů
Po ukončení sklizně zbavte záhony zbytků rostlin a zregenerujte je rycími vidlemi. Nakypřením vylepšíte půdní
strukturu a zajistíte lepší přísun živin. Zapravte kompost
nebo jiné hnojivo. Na volná místa můžete vysít špenát
a polníček či vysadit zimní cibuli a česnek. Ukliďte také
květinové záhony a rabata. Odstraňte letničky, trvalky seřízněte, případně omlaďte dělením trsů. K růžím
a jiným choulostivým rostlinám nakopčete zeminu, ve
vyšších polohách ještě přidejte přikrývku z chvojí. Jiřiny,
gladioly, begonie, frézie a další hlíznaté rostliny vyryjte
vidlemi, zbavte nečistot, nechte oschnout a uskladněte.
Naopak nemrzne-li, můžete do země ještě sázet cibulky
jarních rostlin – bledule, modřence, narcisky a další.

Okrasné zimní rostliny
Pokud chcete zimní, poněkud nudný vzhled zahrady
osvěžit, vysaďte rostliny, kterým nevadí nízké teploty
a přesto vykvetou. Jde spíše o drobné detaily rostlin,
které si vysaďte pokud možno na ta místa, kde se pohybujete i v zimě a kde se tak můžete pokochat krásnými
detaily. Během tohoto období rozkvetou také některé
dřeviny, za zmínku určitě stojí vilín prostřední (Hamamelis x intermedia), jehož nesmělé květy se rozvinou
už během ledna a února. Od ledna do března pak rozkvete kalina bodnantská (Viburnum x bodnantense
´Dawn´). Krásné květy trvalek jsou opravdovou vzácností, proto zvláště oceníte čemeřici černou (Helleborus niger), jejíž bílé květy se rozvinou během ledna. Zajímavé možnosti použití nabízejí také stálezelené rostliny,
o jejichž vlivu na vzhled zahrady není pochyb. Mnohdy
se ovšem zapomíná na stálezelené trvalky. Sivě zelené
silně plstnaté listy tvoří čistec vlnatý (Stachys byzantina), který perfektně vynikne při námraze. Stálezelené
listy dále objevíte u některých druhů kapradin, mateřídoušek (Thymus) nebo čemeřic. Do skupiny trvalek
patří také okrasné trávy, které jsou právě během zimy
nejpůsobivější, proto by určitě neměly chybět v trvalkových záhonech nebo prérijních společenstvech. Abyste
si jejich krásu užili při námraze nebo po první sněhové
nadílce, je třeba je na podzim nepodrobit pečlivému
úklidu zahrady.

106 | BYDLENÍ

Bylinky nechte v záhonech
Většina zahradních bylinek snáší i mrazivé počasí,
a může tak přes zimu zůstat v záhonu. Jedná se zejména o petržel, pažitku, tymián, mátu, estragon, šalvěj,
yzop, meduňku, saturejku, oregano, levanduli či libeček. Prostor kolem rostlin pokryjte mulčovací kůrou,
která udrží více vlhkosti a současně ochrání kořenový
systém před mrazy, a jemně k nim vložte větve z jehličnatých stromů. Pokud jsou byliny již vzrostlé, s největší
pravděpodobností zimu přežijí i bez takovéto ochrany.
Pokud ale máte v záhodně třeba víceletou bazalku, citronovou trávu či rozmarýn, raději je přesaďte do květináče a přestěhujte do místa, kde bude přes zimu 10
až 20 stupňů Celsia. Pokud pěstujete kotvičník zemní,

INZERCE

rostlinu vyjměte ze země i s kořenem, usušte zvlášť nať
a nečistot zbavený kořen. Usušené části podrťte, uložte
(nejlépe v tmavé skleněné nádobě s dobrým uzávěrem)
na stinné, suché místo. Předpokládám, že jste na konci
vegetačního období sesbírali plody a jejich zralá semena uschovali pro příští výsadbu. Kotvičník by na vašem
záhoně určitě nemě chybět, jde o rostlinku, která přemáže mnohé neduhy. Z kotvičníku se využívá především nať, ale pro léčebné účely lze použít všechny části
byliny – v každé je něco dobrého pro lidský organizmus.
Semena rostlinky se vysévají od konce března do truhlíků nebo na podzim či v druhé polovině dubna přímo na
záhon. Zakryjí se jen tenkou vrstvou země. Kotvičníku
se zavděčíte i pěstováním ve středně teplém skleníku.

Keře a stálezelené rostliny
Z keřů a okrasných stromů je nutné odříznout poškozené a nemocné části, čerstvě vysazeným ovocným
stromkům zkrátit větve o třetinu. Poslední letošní střih
mohou dostat také živé ploty. Vysoké konifery a druhy,
které by se mohly pod tíhou sněhu rozlomit či vyvrátit,
svažte. Stálezelené dřeviny většinou nechráníme paradoxně před mrazem, ale před prudkým zimním sluníčkem. Právě v zimě se dovede za slunných a teplejších
dní sluníčko opřít do zahrady takovou silou, že by to
některé rostliny nemusely ustát. A právě mnohé stálezelené listnaté dřeviny se nedovedou účinně bránit
slunečnímu úpalu. Musíme je proto přistínit. S nižšími,
poléhavými, půdopokryvnými keři to máme poměrně
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snadné – prostě je přikryjeme chvojím, které je navíc
také zelené. Na vyšší dřeviny pak můžeme aplikovat
rákosové stínovky a stínící textilie, se kterými se sná-

Jak ochránit stromy

ze pracuje. Nejméně stíní bílá netkaná textilie. Určitě
nesmíme použít igelit a jiné neprodyšné fólie, které
nejenže nechrání před mrazem, ale sráží se pod nimi
vlhkost a rostliny uhynou působením plísní a hnilob.

hnojem, který přes zimu předá živiny do půdy. Na jaře
pak tento perfektní humus rýčem vpravíte do půdy. Pokud máte zahrádku v místě, kam se může dostat zvěř,
chraňte okrasné i ovocné stromy například pletivem,
k choulostivým dřevinám nahrňte listí (musí však být
zdravé) nebo borku, chvojí… A jak se to má s řezem?
Obecně platí, že v listopadu už není vhodný čas na řez.
Větve odstraňte jen tehdy, když jsou evidentně uschlé
nebo napadené škůdci či chorobami. Stromy si také zaslouží předzimní hnojení. Dřevinám pomůžeme zapravením rašeliny či kompostu pro dřeviny. K dispoziici je
ale I řada průmyslově zpracovaných organických hnojiv. Poraďte se s odborníkem v prodejně, jaké hnojivo
je pro jakou rostlinu vhodné. Pokud je vaše zahrada či
dřeviny rostoucí před plotem (obzvláště ty mladé) dostupná zvěři, je vhodné tyto stromky a keře ochránit
pletivem. Okus zvěří může mnohdy způsobit naprostou
katastrofu a dřeviny téměř zcela zničit.

Zahradní zbytky zkompostujeme
Nejjednodušší je kompostování v kompostéru. Zabírá
mnohem méně místa než kompostování v hromadě,
je estetičtější, také má sofistikovaný systém větracích
otvorů, proces probíhá rychle, navíc je můžeme otevírat ze všech stran. Kompostér vybíráme podle velikosti
a materiálu, ze kterého je vyroben. V součastné době
jsou nejoblíbenější plastové kompostéry. Pro vytvoření
kvalitního kompostu je nezbytné vrstvy z jednotlivých
druhů odpadů střídat. Zelené, tzn. dusíkaté vrstvy, jako
např. zelené pozůstatky rostlin a posekaná tráva, prokládáme vrstvami hnědými, tedy uhlíkatými, jako jsou
např. suché větve a listí. Při podzimním prořezávání
stromů a keřů vzniká spousta odpadu, který se do kompostéru nevejde. Pomůže ho zlikvidovat drtič a štěpkovač. Díky těmto pomocníkům si téměř bezpracně a zadarmo pořídíte palivo do kamen, mulčovací materiál
a zbytky zkompostujete.
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Naprosto nejlepší zimní ochranou pro stromy je krytí
ze slámového hnoje. Na podzim obložíte kořeny tímto

Demontáž vodních zdrojů
U automatické závlahy vypněte zdroj vody, všechny části systému zbavte zbytků vody. Pokud máte zavlažovací
počítač nebo hodiny na nechráněném místě, demon-

Nejlepší místo
pro slety
Volně žijící ptáčci ocení něco na zob!
Krmítko Finch jednoduše upevníte
kamkoliv, můžete jej zavěsit, umístit
na tyč nebo třeba na zábradlí.
Údržba a plnění jsou tak snadné,
že je s klidem svěřte svým dětem.
Více na plastia.eu
Zúčastněte se s námi Ptačí hodinky!
V lednu 2020 budeme opět sčítat
ptáky u krmítek. Podrobnosti najdete
na ptacihodinka.birdlife.cz
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Jsme švýcarská firma působící na českém
trhu již od roku 1999

Pořiďte si nejprodávanější polykarbonátové skleníky v ČR

Více informací o zboží na:
www.guttashop.cz
Tel.: 607 510 793

•

Kamenná prodejna:
Gutta ČR - Praha, spol. s r. o.
Dolany u Kladna 9
273 51 Unhošť

bít skimmer, trysky, protiproud, světla aj. díly usazené
v bazénu a aby jeho tlak neponičil bazénové stěny.
U křehčích plastových bazénů a keramických obkladů
je vhodné vypustit skoro všechnu vodu. Zbytek ošetříme speciálními pomalu rozpustnými zazimovacími prostředky, jejichž úkolem je zamezit vzniku řas.
Klíčovou otázkou je zakrytí bazénu na zimu. Plachta
zabrání napadání nečistot a zpomalí množení bakterií
a řas. V důsledku toho bude na jaře podstatně snazší
uvést bazén zpět do provozu, a dokonce bude možné
stávající vodu použít na další sezónu.

Dezinfekce skleníku
Při zazimování skleníku postupujeme podobně jako
u zazimování záhonů. Odstraníme všechny zelené zbytky a záhony zryjeme. Neuhrabáváme je, aby zemina promrzla, zlepší se tím její struktura. Pro dezinfekci skleníku
použijeme sirné knoty. Zavěsíme je do prostoru skleníku,
zapálíme a skleník necháme těsně zavřený minimálně
2 hodiny. Samozřejmě ve skleníku nezůstaneme, hned
po zapálení knotů jej opustíme. Až začne sněžit, tíha
vlhkého sněhu tlačí na skla a může je prolomit. Sníh pravidelně odstraňujeme nebo konstrukci podepřeme. Použijeme silnější prkna, hustotu jejich rozmístění určíme
podle sněhových podmínek v dané oblasti.

tujte je a vyjměte z nich baterii.
U nadzemní závlahy demontujte i hadice a postřikovače. Vše
uložte na suché místo. Rovněž
demontujte většinu čerpadel,
která odvodněte a uskladněte.
Výjimku představují ta zařízení,
jež jsou instalovaná v nezámrzné hloubce (například
k rozmrazování ledové krusty v jezírkách).

Zazimování bazénů
Nadzemní bazénky stačilo vypustit a uschovat, trochu
více práce dají zapuštěné bazény. Každý typ bazénu je
jinak náročný a vyžaduje trochu jiný postup. Není ostuda pozvat si na zazimování odborníka. Při zazimování
venkovního zabudovaného bazénu se neřídíme počasím, ale přímo teplotou vody. Bazén zazimujte, když
teplota bazénové vody klesne pod 10 °C. Pokud teplota
bazénové vody pod tuto hranici neklesá, mají být stále
v provozu veškeré nainstalované technologie. Voda by
měla být při procesu zazimování bazénu čistá a s upraveným pH. Kdyby byla teplejší, docházelo by k rychlejšímu množení řas a bakterií.
Před zimním obdobím je důležité upustit bazén tak,
aby vytvořený led, který plave v bazénu, nemohl roz-
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A ještě uklidit zahradní náčiní
Podzim je ideální doba pro úpravu cestiček a chodníčků. Možná právě ty vaše potřebují nějakou údržbu.
Možná také uvažujete o zimním venkovním osvětlení.
Některá osvětlená zahradní zákoutí jsou za mrazivých
večerů při pohledu z okna opravdu romantická. A také
byste neměli zapomenout na ptáky. Krmítka, která rozmístíte na vaší zahradě, budou v zimě ptákům vlastně
jediným zdrojem obživy. Pokud je vše hotovo a s pohledem na zazimovanou zahradu jste spokojeni, zbývá
poslední – uklidit všechno nářadí a pomocníky někam
do sucha. Tedy až poté, co zkontrolujeme jejich stav,
očistíme je a případně nakonzervujeme. Pak už nezbývá než popřát zahradě příjemný zimní spánek a těšit se
na její jarní probouzení.
Text: Eva Houserová,
foto: Shuttersrtock.com

WWW.JIKL.CZ
Jiří Klušák
Zahradnictví JIKL
Martínkov 105, 675 44 Lesonice
e-mail: jikl@jikl.cz, tel.: 721 247 239

NABÍDKA SEMEN
Od nejlepších českých šlechtitelů
a výrobců semen pod jednou střechou.
Celoročně máme v prodeji přes tisíc druhů odrůd zelenin
a květin, na sto druhů léčivek, desítky tropických druhů, louky...

NABÍDKA ROSTLIN
Zeleninová sadba, letničky do nádob i na záhon, trvalky,
koření, evropské a asijské léčivé rostliny...
Z asijských léčivek například:
Kotvičník, rýmovník, pupečník, angínovník, brahmi, stévie, kalísie,
citronová tráva, bazalka vytrvalá i posvátná, pětilistý ženšen...
kotvičník zemní, jemně mletá nať, balení na 100 dní.

Množstevní výhody 5+1 okamžitě a pro každého.

Poštovné u semen již od 58 Kč.

Trezor Magno pro bezpečnou úschovu
cenností i zbraní
Trezor Magno je novinkou od renomovaného německého výrobce
trezorů BURG-WÄCHTER. Trezor je vhodný na úschovu důležitých dokumentů, hotovosti či šperků a nebo až pro pět pistolí.
Má bezpečnostní certifikaci, pevné dvoustěnné tělo a skryté
závěsy. Představuje tak spolehlivé zabezpečení Vašich cenností,
přitom je však dostupný za velmi příznivou cenu (14 až 20 tisíc
Kč, dle provedení). Vybrat si můžete ze dvou velikostí a z varianty odemykání klíčem nebo
číselným kódem.

Ovládání vrat na dálku ovladačem nebo chytrým
telefonem z auta zaručuje pohodlí a komfort. Díky
ovládání na dálku můžete nejen zavírat a otvírat
vrata, ale také např. zapnout a vypnout osvětlení
garáže, aniž byste museli z automobilu vystoupit.
www.alupra.cz
Nechte se unést krásou
značky Kähler, která s více
jak 175 letou tradicí patří
mezi špičku skandinávské
keramiky. Kähler je ikonou,
která si našla cestu téměr
do všech severských domovů. S takovými kousky
snadno zútulníte svůj
dům a příjemné podzimní večery tak budete trávit
v kouzelné atmosféře
ve stylu hygge.
LALA Design nabízí širokou
škálu stolního nádobí
a dekorací této dánské
klasiky a spolu tak u nás
rozšiřují prostor, kde se
klade důraz na estetiku
a jedinečnost prožitku.

Sada nářadí od firmy XTline si najde místo v každé domácnosti. Výkonný
aku šroubovák pro vrtání a sada bitů pro rychlé utahování, rychlostavitelné
siko kleště pro všestranné využítí, základní sada klíčů a šroubováků pro
sestavování nábytku. Kladivo, metr, ulamovací nůž, 3x kleště…
Už nikdy nebudete hledat nářadí, protože je vše uloženo v praktické tašce
se spoustou kapes a popruhem přes rameno.

www.laladesign.cz

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

Vánoční design koktejl v DECO LOCO:
Designové studio DECO LOCO se v předvánočním
čase otevírá každému, kdo hledá inspiraci pro vánoční dárky, nebo výzdobu, a chce být kompletně
vtažen do blažené vánoční atmosféry. Designérka
Diana Turinová je i letos produktově velmi štědrá
– vybere si opravdu každý, protože nabídka novinek
je velkolepá. Můžete se přesvědčit sami. Stejně jako
dokonale nazdobený adventní věnec, je i showroom
DECO LOCO připraven navodit perfektní vánoční
náladu.

OBJEVTE SVĚT INTERIÉROVÝCH SKEL
Jsme síť sklenářských firem
Jsme zkušení sklenáři z týmu Glastetik
Zabýváme se instalacemi designových skel (nejen) v interiéru po celé ČR
Nabízíme komplexní sklenářské služby od zaměření po instalaci
Naší specializací jsou skleněné obklady, stěny, příčky, zrcadla, renovace oken
a další sklenářské práce
Nabízíme konzultace vhodného výběru skel zdarma
Domluvte si s námi schůzku, těšíme se na viděnou!

www.glastetik.cz

Darujte si
nový domov
na Břevnově

INFO@TERASYBREVNOV.CZ 800 888 111

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

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

PROČ VOLIT PŘEDPLATNÉ?
1.
2.
3.

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

TIPY NA VÁNOČNÍ DÁRKY
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Z PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ

TRENDY V INTERIÉRU
PRO ROK 2020

OD PODLAHY

První úvěr, který doložíte
jen fotkami před a po.
Dokládání účelu úvěru pouze pomocí fotek místo
hromady faktur je mezi našimi klienty stále populárnější.
A co vy? Nepotřebujete si jednoduše zvelebit domov
s Úvěrem od Buřinky?

