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NAVRACEČI DO REALITY

Pokud spíláte šedi paneláků, vězte, že této „šedi“ se nevyhnete ani 
jinde na světě. Nedávno mi známý líčil, jak před lety bezradně bloudil 
po Londýně, ulice jako ulice, jeden cihlový domek vedle druhého 
a všechny stejné. Samá cihlová červeň a nic jiného. Nakonec přece jen 
dorazil ke dveřím domku, pod jehož střechou měl strávit celý následu-
jící rok. Jak dny plynuly, domy se v jeho očích začaly barvit do odstínů 
oranžové, oranžovo-červené, červeno-hnědé... Jak málo však stačilo 
k návratu do reality. Okrová, žlutá, růžová, zelená, modrá... Procház-
ka Prahou mu přichystala barevný šok a „pestrobarevné“ anglické 
domky byly rázem opět k nerozeznání. Podobnému šoku pravidelně 
vystavuji svou sestru. Jednou za čas sedne na vlak a dorazí do mé do-
mácnosti. Trvale vystavena organizovanému pořádku, který povýšila 
na standard, se nestačí divit. Diví se u mě, u mých nejlepších přátel, 
diví se zkrátka všude. Já se nedivím, domácnosti přátel se od té mé to-
lik neliší. A oni se nediví u mě. Jsme uzavřenou skupinou, která si žije 
svým standardem. Znejistím jen v okamžiku, kdy má dorazit má sestra 
nebo „neotestovaný“ návštěvník. Pak už ledabyle navršené talíře růz-
ných průměrů, příbory v originální kartonové krabičce z obchodu nebo 
vršek pračky obložený nejrůznější kosmetikou začínají znervózňovat 
i mě. Podle průzkumu Ikea nejsem jediná. Více než za staré vybavení 
se stydíme za nepořádek a nečistotu. Uff, ještě že mám na světě svou 
sestru, která mě pravidelně donutí generálně uklidit byt. Mít kolem 
sebe kromě stejného myšlenkového proudu i skupinu navracečů do 
reality je totiž nezbytné pro realistické vnímání věcí. 

HELENA
MARKOVÁ

20
Průvodci 
do tmy

116
Na listí

38
Pohodlí dveře 
otevřeny
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VYBRÁNO

Z POŠTY
Můžete nám psát na adresu: 
bydleni@bmczech.cz
Najdete nás také na facebooku,
zadejte Časopis Bydlení
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Vážená redakce,
stav naší kuchyně je už řadu let nevyhovující, ale blýská se 
na lepší časy. Konečně i manžel pochopil, že nelze rekon-
strukci odkládat do nekonečna. Chodba, kam by se dveře 
měly otevírat, je úzká a klasické dveře by bylo proto vhodné 
nahradit jinou variantou. Nabízí se na trhu nějaké úspornější 
řešení?

Petra Volejníková, Brno

Vážená paní Petro, 

klasické otočné dveře v obvyklé šířce vyžadují při svém oteví-

rání dostatek prostoru, proto volba toho správného otevírání 

opravdu šetří drahocenné místo. Výběr je v tomto směru velmi 

pestrý. Zajímavým řešením je kombinace „otočného a posuv-

ného“ otevírání, které naleznete například u dveří Sapeli se 

systémem Ergon od výrobce kování Twin. Více o výběru dveří 

a kování se můžete dočíst na straně 40. 

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE
A ROČNÍ PŘEDPLATNÉ VYHRÁVÁ...

Na našem webu www.dumabyt.cz jste mohli hlasovat 
o nejsympatičtější projekt z naší rubriky Všude 
dobře... Šestice činorodých majitelek a majitelů zde 
představilo svůj splněný sen o vlastním podnikání a Vy 
jste vybrali výherce. Je jím bistro a polívkárna Miam 
v Jihlavě. Roční předplatné časopisu Bydlení zasíláme 
za její hlas paní Janě Ladiverové z Rožnova pod 
Radhoštěm a gratulujeme! 

DÁREK
ZA VÁŠ DOPIS

Napište nám! Své fotografie, příspěvky, připomínky 
i nápady posílejte na adresu bydleni@bmczech.cz. 
Nejzajímavější příspěvky a fotografie odměníme.

Čtenářce Evě Miksové 

zasíláme za její dopis 

samozavlažovací květi-

náč Doppio, ve kterém 

si květiny samy určí, ko-

lik vody vypijí. 

Milá redakce,
už dlouho a s radostí sleduji Váš časopis Bydlení. Beru jej pře-
devším jako výchovu vkusu. Bohužel se někdy jedná o nápa-
dy jen pro bohaté. Jak zařídit byt, aby bylo za málo peněz 
hodně muziky? Přála bych si více vidět realizace jednopoko-
jových bytů, kde v jednom pokoji je ložnice, šatna, jídelna... 
a bydlí v něm člověk s koníčky, u kterého se očekává, že po-
třebuje uskladnit více věcí. 

Eva Miksová

Samozavlažovací 
květináč Doppio, více 
barevných kombinací, 
vyrábí Plastia, cena 
90 Kč, www.plastia.cz

Milá paní Evo,

děkujeme za dopis a námět k zamyšlení. Na stole mi právě 

leží fotografie z realizace interiéru, kdy jedna místnost slou-

ží jako obývací pokoj, jídelna, ložnice a pracovna. Řada lidí 

opravdu musí z finančního hlediska volit menší, cenově do-

stupnější byty. Zařídit malou plochu účelně a vy užít každý 

její centimetr čtvereční však vyžaduje promyšlené řešení 

na míru. Při troše šikovnosti lze využít modulového nábytku 

a vyskládat z něj například úložnou stěnu na celou výšku 

místnosti, obecně lze ale říct, že nábytek zhotovený pro kon-

krétní místnost nejlépe pracuje s prostorem a umožňuje její 

multifukční užívání. A tím se dostáváme opět na začátek, 

chytrá a účelná řešení obvykle něco stojí. Ušetřit však lze 

na užitém materiálu, v interiérech se na výrobu skříní začaly 

uplatňovat například surové dřevovláknité desky. Podobná 

řešení Vám brzy představíme.
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www.maratonedition.cz

Nešetřete 
na kvalitě.

Volkswagen Golf Maraton Edition jen za 4 659 Kč měsíčně.
Šetřete na ceně.

Když jde o kvalitu, neděláme kompromisy. Nyní si můžete v rámci limitované edice Volkswagen Maraton pořídit nový 
vůz s mimořádným zvýhodněním až 97 000 Kč. Modely Polo, Golf, Golf Variant, Golf Sportsvan, Tiguan, Beetle 
nebo Beetle Cabriolet s komfortní výbavou včetně prodloužené záruky na 5 let nebo 100 000 km. S financováním 
Volkswagen Finance od společnosti ŠkoFIN zaplatíte pouze 1 % z jeho ceny měsíčně. Při výkupu starého vozu 
na protiúčet v programu Das WeltAuto ještě ušetříte až 35 000 Kč.

Navštivte nejbližšího autorizovaného prodejce Volkswagen 
a seznamte se s nekompromisní nabídkou nebo si vyberte svůj 
Volkswagen Maraton Edition na www.maratonedition.cz.

Akční nabídka platí do 31. 12. 2015. Produktová výhoda oproti Comfortline pro model Golf je v celkovém zvýhodnění 88 700 Kč. Financování: Golf Maraton Edition 1.2 TSI, 
cena 465 900 Kč, akontace: 186 360 Kč (40 %), zůst. hodnota: 137 150 Kč (12 %), 36x měs. splátka za vůz vč. pojištění: 4 659 Kč (1 %), RPSN vč. poj.: 4,07 %, 
celkové platby úvěru vč. poj.: 304 884 Kč, úroková sazba: 0 % p. a. Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 3,4–5,2 l/100 km, 89–120 g/km. 
Vyobrazení vozů je ilustrativní a vozy mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Celkové zvýhodnění 

88 700 Kč.

ME2015_208x280Golf_bezec_Bydlenit.indd   1 07.09.15   11:41



PŘEDPLATNÉ

DÁREK NA CELÝ ROK
Darujte předplatné a uděláte radost 10x ročně!
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ANO, objednávám si roční předplatné časopisu Bydlení za cenu 440 Kč.

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

ULICE, ČÍSLO DOMU

TELEFON

PODPIS

MĚSTO (OBEC)  PSČ

ZPŮSOB PLATBY   složenkou, doklad poštou

 bankovním převodem, doklad e-mailem na:
 predplatne@predplatne.cz predplatne@predplatne.cz

Předplatné objednávejte na telefonním čísle 840 306 090 
nebo e-mailem Magazinbydleni@predplatne.cz
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Bank House    1 Burlington Road    Redland    Bristol    BS6 6TJ    www.frankbrands.co.uk    0117 946 6636   
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Zaplatíte pouze 440 Kč na rok a získáte 2 čísla časopisu 
Bydlení zdarma oproti koupi časopisu na stánku 
+ vonnou svíčku Yankee Candle Egyptian Musk střední 
Classic, 90 hodin vůně, v hodnotě 589 Kč

OBJEDNÁVKOVÝ KUPON

PS_2015_10

RYCHLÁ A POHODLNÁ 
OBJEDNÁVKA POMOCÍ SMS
Zašlete kód: 
OBJ mezera MAGBYD mezera JMÉNO mezera PŘÍJMENÍ 
mezera ULICE mezera Č. DOMU mezera MĚSTO mezera PSČ. 
Příklad: OBJ MAGBYD Jan Novák Dlouhá 23 Praha3 13000

SMS zprávu pošlete na číslo 900 11 06 
(platí pro všechny operátory).
Pokud se rozhodnete objednat časopis pomocí SMS zprávy, 
za zprávu v max. délce 160 znaků zaplatíte 6 Kč (včetně DPH).
Technicky zajišťuje ATS Praha. V případě problémů volejte 
na infolinku 776 999 199 – pondělí až pátek, od 9 do 16 hodin. 

Kupon, prosím, vložte do obálky a zašlete na adresu: 
A.L.L. production, s. r. o., P. O. Box 732, 111 21 Praha 1
Předplatné je vybíráno prostřednictvím obchodní spol. A.L.L. production, s. r. o.,  ve prospěch vydavatele.

Při obnově předplatného získáváte na 1 rok přístup k elektronické verzi časopisu 
včetně archivních čísel od roku 2013. 

Nová podzimní 
kolekce od Yankee 
Candle vás zavede 
do exotických 
míst afrického 
kontinentu. 
Podzimní dny si 
můžete zpříjemnit 
se svíčkou 
Egyptian Musk, 
neobyčejně svěží 
a krásnou vůní 
pižma se špetkou 
vanilkových zrnek 
a cedrového dřeva. 
Jemnost vůně vás 
okouzlí. Svíčka voní 
až 90 hodin.

Akce platí pro objednávky zaslané a uhrazené do 3. 11. 2015. Dárek získá prvních 40 předplatitelů. Nabídka je platná pro nové 
předplatitele v ČR. Pokud chcete předplatné někomu darovat, zašleme vám darovací certifikát s podpisem šéfredaktorky.

www.yankeesvicky.cz
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www.tescoma.cz

Revoluční výrobek! Sáček s kořením zastřihněte, vložte do něj násypku 
a přímo ze sáčku dochucujte jemně mletou paprikou, drhnutou majoránkou 
nebo celým pepřem. Pohodlně a bez nechtěného „překořenění“. Po použití 
násypku uzavřete a sáček zavěste do otočného stojánku, na lištu nebo vraťte do 
zásuvky. Díky uzávěru koření v sáčcích nevlhne, nevětrá a nevysypává se. 
U každé násypky můžete zvolit otvory pro jemně mleté, hrubší nebo celé koření.

VYNALEZENO A PATENTOVÁNO V TESCOMĚ

Unikátní násypky pro sáčky s kořením! 
season
zásuvky. Díky uzávěru koření v sáčcích
U každé násypky můžete zvolit otvory pro

VYNALEZENO A PATENTOVÁNO V

PRODEJNÍ CENTRA TESCOMA: BENEŠOV, Tyršova 175 / BLANSKO, Vodní 2 / BRNO, Olympia Brno / BRNO, OD Vichr, Kobližná 19 / BRNO, Ečerova 2b / BRNO, Cimrman, 
Masarykova 7 / BRNO–LÍŠEŇ Masárova 7 / BRUNTÁL, OD Rex / ČESKÁ TŘEBOVÁ, J. Pácla 168 / ČESKÉ BUDĚJOVICE, IGY Centrum / ČESKÉ BUDĚJOVICE, Krajinská 
31 / FRÝDEK-MÍSTEK, OC Frýda / FRÝDEK-MÍSTEK, Ostravská 1552 / HAVÍŘOV, OD Elan / HAVLÍČKŮV BROD, Na Valech 3568 / HODONÍN, Národní třída 50 / HRADEC 
KRÁLOVÉ, OC Atrium / HRANICE, nám. 8. května 368 / CHOMUTOV, OC Chomutovka / IVANČICE, Elektro Expert, Oslavanská 1597 / JIHLAVA, City Park / JIHLAVA, Farní 2 / 
KARLOVY VARY, OC Varyáda / KARVINÁ, OC Karviná / KLADNO, OC Central Most / KOLÍN, OC Futurum / KOPŘIVNICE, Obránců míru 1046 / KRNOV, OD Prior / KROMĚŘÍŽ, 
Kovářská 19/4 / LIBEREC, OC Nisa / LIBEREC, OC Forum Liberec / LITOVEL, Palackého 852/2 / LITVÍNOV, nám. Míru 336 / MLADÁ BOLESLAV, Bondy Centrum / MORAVSKÁ 
TŘEBOVÁ, Stupka Home, Pivovarská 130/4 / MOST, OC Central Most / NÁCHOD, Běloveská 763 / NOVÝ JIČÍN, Masarykovo nám. 21 / OLOMOUC, Galerie Moritz / OLOMOUC, 
Galerie Šantovka / OLOMOUC, Dolní náměstí 47 / OLOMOUC, Erbenova 2 / OPAVA, OC Breda / OPAVA, Horní nám. 58 / OSTRAVA, Forum Nová Karolina / OSTRAVA, OC 

Avion / OSTRAVA, OC Laso / OSTRAVA, nám. Msgr. Šrámka 5 / PARDUBICE, OC Albert / PARDUBICE, tř. Míru 68 / PELHŘIMOV, Palackého 67 / PÍSEK, Chelčického 73 / 
PLZEŇ, Galerie Slovany / PLZEŇ, OC Olympia Plzeň / PLZEŇ, Koperníkova 1 / PLZEŇ, Pražská 81/9 / POHOŘELICE, Komenského 259 / PRAHA 1, Obchodní pasáž Florentinum 
/ PRAHA 1, OC Quadrio / PRAHA 1, Žitná 29/606 / PRAHA 2, Francouzská 175/14 / PRAHA 4, OC DBK Budějovická / PRAHA 4, OC Chodov / PRAHA 5, OC Nový Smíchov 
/ PRAHA 6, OC Šestka / PRAHA 9, Centrum Černý Most / PRAHA 9, Galerie Harfa / PRAHA 9, OC Letňany / PRAHA 10, OC Europark Štěrboholy / PRAHA 13, OC Lužiny / 
PROSTĚJOV, OC Zlatá Brána / PŘEROV, nám. Přerovského povstání 1 / PŘÍBRAM, nám. 17. listopadu 298 / RAKOVNÍK, Ottova 89 / ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, Masarykovo 
nám. 176 / SLAVKOV U BRNA, Čs. armády 244 / STRAKONICE, Podskalská 316 / SVITAVY, Stupka Hobby Market / ŠUMPERK, OC COOP / TÁBOR, OD Dvořák / TEPLICE, 
Galerie Teplice / TŘEBÍČ, Komenského nám. 141 / UHERSKÉ HRADIŠTĚ, Mariánské nám. 71 / ÚSTÍ NAD LABEM, OC Sever / VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, Křižná 853 / VESELÍ NAD 
MORAVOU, Masarykova 155 / ZLÍN, OC Centro Zlín / ZLÍN, Dlouhá 4311 / ZNOJMO, OD Dyje / ZNOJMO, Fiala, nám. Svobody 1551/4 / ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, OC Convent

Se třemi velikostmi 
sypacích otvorů:

od 199,-
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www.tescoma.cz

Revoluční výrobek! Sáček s kořením zastřihněte, vložte do něj násypku 
a přímo ze sáčku dochucujte jemně mletou paprikou, drhnutou majoránkou 
nebo celým pepřem. Pohodlně a bez nechtěného „překořenění“. Po použití 
násypku uzavřete a sáček zavěste do otočného stojánku, na lištu nebo vraťte do 
zásuvky. Díky uzávěru koření v sáčcích nevlhne, nevětrá a nevysypává se. 
U každé násypky můžete zvolit otvory pro jemně mleté, hrubší nebo celé koření.

VYNALEZENO A PATENTOVÁNO V TESCOMĚ

Unikátní násypky pro sáčky s kořením! 
season
zásuvky. Díky uzávěru koření v sáčcích
U každé násypky můžete zvolit otvory pro

VYNALEZENO A PATENTOVÁNO V

PRODEJNÍ CENTRA TESCOMA: BENEŠOV, Tyršova 175 / BLANSKO, Vodní 2 / BRNO, Olympia Brno / BRNO, OD Vichr, Kobližná 19 / BRNO, Ečerova 2b / BRNO, Cimrman, 
Masarykova 7 / BRNO–LÍŠEŇ Masárova 7 / BRUNTÁL, OD Rex / ČESKÁ TŘEBOVÁ, J. Pácla 168 / ČESKÉ BUDĚJOVICE, IGY Centrum / ČESKÉ BUDĚJOVICE, Krajinská 
31 / FRÝDEK-MÍSTEK, OC Frýda / FRÝDEK-MÍSTEK, Ostravská 1552 / HAVÍŘOV, OD Elan / HAVLÍČKŮV BROD, Na Valech 3568 / HODONÍN, Národní třída 50 / HRADEC 
KRÁLOVÉ, OC Atrium / HRANICE, nám. 8. května 368 / CHOMUTOV, OC Chomutovka / IVANČICE, Elektro Expert, Oslavanská 1597 / JIHLAVA, City Park / JIHLAVA, Farní 2 / 
KARLOVY VARY, OC Varyáda / KARVINÁ, OC Karviná / KLADNO, OC Central Most / KOLÍN, OC Futurum / KOPŘIVNICE, Obránců míru 1046 / KRNOV, OD Prior / KROMĚŘÍŽ, 
Kovářská 19/4 / LIBEREC, OC Nisa / LIBEREC, OC Forum Liberec / LITOVEL, Palackého 852/2 / LITVÍNOV, nám. Míru 336 / MLADÁ BOLESLAV, Bondy Centrum / MORAVSKÁ 
TŘEBOVÁ, Stupka Home, Pivovarská 130/4 / MOST, OC Central Most / NÁCHOD, Běloveská 763 / NOVÝ JIČÍN, Masarykovo nám. 21 / OLOMOUC, Galerie Moritz / OLOMOUC, 
Galerie Šantovka / OLOMOUC, Dolní náměstí 47 / OLOMOUC, Erbenova 2 / OPAVA, OC Breda / OPAVA, Horní nám. 58 / OSTRAVA, Forum Nová Karolina / OSTRAVA, OC 

Avion / OSTRAVA, OC Laso / OSTRAVA, nám. Msgr. Šrámka 5 / PARDUBICE, OC Albert / PARDUBICE, tř. Míru 68 / PELHŘIMOV, Palackého 67 / PÍSEK, Chelčického 73 / 
PLZEŇ, Galerie Slovany / PLZEŇ, OC Olympia Plzeň / PLZEŇ, Koperníkova 1 / PLZEŇ, Pražská 81/9 / POHOŘELICE, Komenského 259 / PRAHA 1, Obchodní pasáž Florentinum 
/ PRAHA 1, OC Quadrio / PRAHA 1, Žitná 29/606 / PRAHA 2, Francouzská 175/14 / PRAHA 4, OC DBK Budějovická / PRAHA 4, OC Chodov / PRAHA 5, OC Nový Smíchov 
/ PRAHA 6, OC Šestka / PRAHA 9, Centrum Černý Most / PRAHA 9, Galerie Harfa / PRAHA 9, OC Letňany / PRAHA 10, OC Europark Štěrboholy / PRAHA 13, OC Lužiny / 
PROSTĚJOV, OC Zlatá Brána / PŘEROV, nám. Přerovského povstání 1 / PŘÍBRAM, nám. 17. listopadu 298 / RAKOVNÍK, Ottova 89 / ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, Masarykovo 
nám. 176 / SLAVKOV U BRNA, Čs. armády 244 / STRAKONICE, Podskalská 316 / SVITAVY, Stupka Hobby Market / ŠUMPERK, OC COOP / TÁBOR, OD Dvořák / TEPLICE, 
Galerie Teplice / TŘEBÍČ, Komenského nám. 141 / UHERSKÉ HRADIŠTĚ, Mariánské nám. 71 / ÚSTÍ NAD LABEM, OC Sever / VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, Křižná 853 / VESELÍ NAD 
MORAVOU, Masarykova 155 / ZLÍN, OC Centro Zlín / ZLÍN, Dlouhá 4311 / ZNOJMO, OD Dyje / ZNOJMO, Fiala, nám. Svobody 1551/4 / ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, OC Convent

Se třemi velikostmi 
sypacích otvorů:

od 199,-
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ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE
• 1. října začínají na výstavišti PVA EXPO 

PRAHA v Letňanech veletrhy FOR DECOR 
& PRESENT a FOR INTERIOR

• 15. října vychází Moderní byt číslo 10 

• Již čtvrtý ročník výstavy KREATIV Ostrava 
mohou navštívit milovníci tvůrčích 
a originálních nápadů a nezkrotné fantazie 
v termínu od 16.–18. října na výstavišti 
Černá louka 

• V rámci DESIGNBLOKU, který se letos 
uskuteční v prostoru Průmyslového paláce 
na Výstavišti Praha Holešovice, představí 
svoji tvorbu desítky renomovaných českých 
i světových značek a designérů, termín 
22.–27. října

• 4. listopadu se můžete těšit 
na listopadové číslo vaše oblíbeného 
časopisu Bydlení

12 BYDLENÍ

NA CO SE TĚŠIT

Léto je nenávratně pryč a blíží se 
podzimní melancholie. Zpříjemněte 
si tento čas činnostmi, dekoracemi 
a vůněmi, které vám nedovolí 
propadnout případné truchlivé náladě. 
PŘIPRAVILA: EDITA ERBSOVÁ
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PUSŤTE SI DRAKA 
A uvidíte, jak rychle se 
podzimní chmury rozplynou 
ve větru. Létající drak Had, 
70 x 80 cm + 10 m ocas, cena 
359 Kč, www.kitee-draci.cz

VYPĚSTUJTE SI 
BYLINKY
Meduňka vyžene z vašeho 
nitra neklid, bazalka vás 
zbaví úzkosti, levandule 
ve voňavém polštářku zaručí 
klidný spánek. Keramické 
květináče z kolekce Herbst, 
cena 199 Kč/ks, 
www.butlers.cz

ŘÍJEN
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JAK BYDLÍ VÁHY
23. 9.–23. 10. 
Váhy usilují o klid a rovnováhu, spěch a stres nemají 

v jejich životě co dělat. Z toho důvodu také touží 

po útulném a klidném domově. Stejně jako jejich život 

musí být i interiér harmonický a zařízený nejlépe v jednom 

stylu. Váhy mají vytříbený vkus a raději se do obchodu 

s nábytkem dvakrát vrátí, aby měly jistotu, že vybraly to 

nejlepší. Mají blízko k umění, v jejich bytě nebude chybět 

nějaký zajímavý kousek.

13BYDLENÍ

ZAHALTE SE DO VŮNĚ 
Sada toaletních vod s příznačným názvem 
Halloween, dámská toaletní voda Fleur 
od 799 Kč/30 ml, pánská toaletní voda 
Halloween Man od 1 299 Kč/50 ml, 
www.fann.cz

SPOLEČNĚ 
POOBĚDVEJTE  
Litina dobře drží teplo, takže 
pokrm uvařený v litinovém hrnci 
můžete servírovat přímo na stůl 
bez obav, že by za chvilku 
vychladl. Litinový hrnec, objem 
3,45 l, vyrábí Staub, cena 5 779 Kč, 
www.makuchyne.cz

Koupelnová předložka Balance, cena 949 Kč, www.grund.cz

UVAŽTE SI KYTIČKU 
Zajděte do květinářství, kupte si oblíbené řezané květiny, 
ideálně v podzimích barvách, a uvažte si z nich kytici, která 
vám při každém pohledu na ni zvedne náladu.

UVAŘTE SI 
TEPLÝ NÁPOJ 
Uvařte si na zahřátí čaj 
z čerstvého zázvoru nebo kakao 
z nepraženého kakaového 
prášku, který je plný proteinů, 
vlákniny a dalších prospěšných 
látek. Porcelánový hrnek, objem 
350 ml, cena 523 Kč, cestovní 
hrnek z porcelánu se 
silikonovým víčkem, cena 
519 Kč, vyrábí Green Gate, 
www.apropos-shop.cz

z čerstvého zázvoru nebo kakao 

prášku, který je plný proteinů, 
vlákniny a dalších prospěšných 
látek. Porcelánový hrnek, objem 

, cestovní 
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REDAKTORKA
EDITA RADÍ
Pokud potřebujete 

prostor zvětšit 

a rozšířit, pak 

je modrá barva 

pro tyto účely 

ideální. Modrá 

ladí se všemi 

materiály, ale nejvíce jí to 

sluší v kombinace se dřevem 

nebo jeho imitací. Pokud 

by vám přišla přece jen 

chladná, použijte v místnosti 

doplňky v teplejších 

odstínech.

materiály, ale nejvíce jí to 

14 BYDLENÍ

NOVINKY & NÁKUPY

Interiérová barva v odstínu Mrazivý 
tyrkys z kolekce Colours of the 
World, cena za balení 2,5 litru je 
399 Kč, www.dulux.cz 
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PŘIPRAVILA: EDITA ERBSOVÁ
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Modrá barva zklidňuje 
přemíru emocí a působí dobře 
na soustředění a myšlení, proto jí 
směle vymalujte svou pracovnu 
nebo kancelář.  

BARVA MOŘÍ 
A OCEÁNŮ

Hrnek Mug se 
vzorníkem Pantone, 
objem 340 ml, vyrábí 
Pantone, cena 344 Kč, 
www.stockist.cz 

Knihovna Damaris 195 z recyklované 
kartonové lepenky, 195 x 28 cm, výška 47 cm, 
cena 7 180 Kč, www.kartonovynabytek.cz

Nástěnný věšák, lakované 
dřevo, 29 x 16 cm, vyrábí 
CalleaDesign, cena na dotaz, 
www.desinovehodiny.cz

Geografický glóbus s hliníkovou 
základnou, Ø 25 cm, v angličtině, 
cena 1 880 Kč, www.yourglobestore.com

Vliesová tapeta z kolekce 
Tančící stěny, vyrábí AS 
Creation, cena 581 Kč/role 
53 x 10,05 m, www.e-color.cz 

Dřevěná podlaha z extra rustikální řady Heritage (prkna) s 3,5 mm nášlapnou 
vrstvou, snadná instalace díky systému 2-lock, dekor Oak/1-Strip, www.tarkett.cz 
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NOVINKY & NÁKUPY

16 BYDLENÍ
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Povalují se vám léky v zásuvce bez ladu 
a skladu? Je na čase pořídit si lékárničku, 
ve které budou pěkně pohromadě a pod 
zámkem, máte-li doma malé děti. 

DOMÁCÍ 
LÉKÁRNIČKA

Police Cross z vlnité lepenky 
je doplněná krabičkami 
z akrylátu, Ø 50 cm, cena 
2 553 Kč, www.fler.cz, 
prodejce Unlimited Design

Skříňka na léky v Shabby Chic 
stylu, 32 x 36 x 18 cm, vyrábí 
Clayre & Eff, cena 2 903 Kč, 

www.vintage-home.cz

Dóza Emergency Room, pocínovaný plech, 
17,5 x 17,5 x 5,5 cm, cena 279 Kč, www.butlers.cz

Úložný box na léky, 
21,5 x 16 x 16 cm, 

vyrábí Zeller Present, 
cena 449 Kč, 

www.etc-shop.cz

Dřevěná domácí 
lékárnička, 

22 x 14 x 10 cm, 
cena 490 Kč, 

www.entrada.cz

Kovová skříňka na léky s klíčkem, 
25 x 12 x 45 cm, cena 1 003 Kč, 
www.nakup-nabytek.cz
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komerční prezentace

n ové klozety s revoluční tech-

nologií AquaBladeTM před-

stavila značka Ideal Standard 

na jarním veletrhu koupelnového vy-

bavení ISH 2015 ve Frankfurtu, kde 

zaujaly laickou i odbornou veřejnost. 

Výhody tohoto sy stému jsou patrné 

nejen na splachovacím výkonu, díky 

kterému se snižuje spotřeba vody 

a dochází k dokonalému oplachu, ale 

i na estetickém provedení. 

Klozetové mísy jsou tvarované 

v duchu posledních trendů tak, že 

zde není použitý klasický oplachova-

cí kruh, v jehož záhybech se usazují 

nečistoty, které se špatně odstraňu-

jí. U horního okraje je pouze tenký 

oplachovací kanálek, který zajistí 

rovnoměrné a souvislé rozprostření 

vody po celém povrchu mísy. Na roz-

díl od většiny splachovacích sys-

témů, u kterých zůstává až pětina 

povrchu nedostatečně opláchnutá, 

se s technologií AquaBladeTM doko-

nale vyčistí celý vnitřní prostor. Díky 

konstrukci mísy a dobře nasměrova-

nému proudu voda nestříká a nedo-

stane se mimo klozet. Hygienické, 

účinné i esteticky řešené splacho-

vání je navíc nezvykle tiché. Tech-

nologií AquaBladeTM jsou vybaveny 

všechny klozety nové luxusní kolek-

ce Tonic II.

Jednou z nejdůležitějších funkcí toalety je splachování. Tento zdánlivě jednoduchý úkol však 
lze plnit více nebo méně efektivně. Kromě úspory vody a dokonalého oplachu však dnes 
u toalet vyžadujeme i atraktivní vzhled a snadnou údržbu. To vše nabízejí nové modely značky 
Ideal Standard vybavené patentovaným systémem AquaBladeTM. Klozety Tonic II s technologií 
AquaBladeTM získaly prestižní ocenění Reddot Award 2015.

Více na www.idealstandard.cz

PoTIcHU A DoKoNAle
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NOVINKY & NÁKUPY
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Plst neboli filc vídáme v interiérech stále 
častěji v podobě interiérových doplňků, 
hraček a dalších úžasných věcí. 

ZNOVUZROZENÍ 
PLSTI 

Závěsné svítidlo Light S, 100% vlna, 36 x 9 x 50 cm, 
vyrábí Hey Sign, cena 13 005 Kč, www.sunix.cz

Koberec Pinocchio z ručně vyráběných 
kuliček z filcu, Ø 90, 140, 200 a 300 cm, 
vyrábí Hay, cena od 6 832 Kč, 
www.stockist.cz 

Úložný box Bestå kompatibilní 
s policovými díly Bestå, 25 x 31 x 15 cm, 
cena 300 Kč, www.ikea.cz 

Nástěnka Memmo, PES/guma, 50 x 50 cm, 
cena 990 Kč, www.morrows.cz

Plst na tužku Muskola, 
100% vlna, cena 39 Kč, 

www.papelote.cz 

Nástěnné hodiny z plsti a recyklovaného 
polyetylenu, Ø 35 cm, vyrábí Leff Amsterdam, 
cena 3 615 Kč, www.nastenne-hodiny.cz 

Prostírání Tabuule, vlna, 
43 x 35 cm, cena 490 Kč, 
www.morrows.cz

BYDLENÍ
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Odborník

na okna

Pokud potřebujete maximum možného.

KOMMERLING 76KOMMERLING 76

Okna KÖMMERLING 76 jsou nejmodernějšími 
a nejlepšími ve své třídě.

  Optimální tepelná izolace s vysokou úsporou tepelné energie 
a finančních nákladů. 

  Vynikající zvuková izolace a ochrana proti vloupání pro lepší 
kvalitu života.

  Štíhlý profil zajišťuje maximální průnik světla a přirozené 
teplo ze slunečního svitu.

  Osazení moderním izolačním funkčním trojsklem.

  Individuální design – bílá barva, dekory dřeva, barevné fólie, 
opláštění hliníkem.

profine GmbH KÖMMERLING KUNSTSTOFFE · Postfach 2165 · 66929 Pirmasens · Internet: www.koemmerling.cz
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TÉMA

TEXT: HELENA MARKOVÁ

Na stropě, stěně, podlaze i stolku, všude tam naleznete lampy 
a lampičky, společníky na dlouhé noci, kteří vám do druhé 
půlky dne přinesou světlo a do interiéru trochu víc dekoru. 

DO TMY
PRŮVODCI 

Závěsná lampa Would, 
hliník potažený fólií 
s dekorem dřeva, 
cena od 1 690 Kč, stojací 
lampa Muscle, kovový 
rám obalený vlnou, 
Ø 45 cm x 187 cm, vyrábí 
Zuiver, cena 23 174 Kč, 
www.alhambra.cz
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Závěsná 
svítidla
Při výběru osvětlení je důležité 
propojit design svítidla 
s interiérem a vytvořit tak 
požadovanou konečnou 
atmosféru celé místnosti. Meze 
se nekladou, záleží především 
na pocitu uživatele. 

ZVÝRAZNĚNÁ MÍSTA
Ve větších prostorách se lze roz-

máchnout a zavěsit nad jednotli-

vé zóny výrazné masivní lampy, 

v menších místnostech volte raději 

vzdušná, subtilní svítidla – ty ze 

skla a průhledných materiálů ne-

budou poutat tolik pozornosti. Zá-

věsnou lampu přitahující pohledy 

lze využít ke zvýraznění určitého 

funkčního celku, například jídelní-

ho stolu. Tvar a materiál ovlivňuje, 

jakou cestou se světlo vydá. Napří-

klad kovové svítidlo ve tvaru kuže-

le vytváří světelný paprsek, který 

je ohraničený stěnou stínidla, celo-

skleněné svítí i do prostoru. Pokud 

chcete nasvětlit a opticky zvětšit 

opravdu malou místnost, ideální 

jsou bodová světla, závěsné lampy 

opticky místnost předělují a tím ji 

zmenšují. 

Minimal SP1, kov, 
zdroj E27, max. 70 W, 
délka 35–250 cm, 
vyrábí Ideal Lux, 
cena 975 Kč, 
www.palnas.cz

Ibiza Cylinder, sklo, Ø 26 cm, lanko 
d. 125 cm s možností zkrácení závěsu, 
vyrábí Nowodvorski, cena 2 082 Kč, 
www.aulix.cz

Pleat Box, design Xavier Mañosa 
& Mashallah, keramika, ruční výroba, 
inspirací kus složené látky, 
ve 4 velikostech a ve 4 barvách, 
vyrábí Marset, cena od 7 530 Kč, 
lightworks.cz

Plentywork, v měděném 
nebo bílém provedení, 
zdroj 6x E14, max. 40 W, 
Ø 65 cm, vyrábí Zuiver, 
cena 6 910 Kč,
www.alhambra.cz

Nanko, kombinace hliníku a teflonu, 
Ø 31,5 cm x 16,5 cm, vyrábí Faro, cena 
3 599 Kč, www.okay.cz

Silvia, polypropylen,
Ø 45 cm x 45 cm, vyrábí Vita, 
cena 2 199 Kč, www.okay.cz
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Nástěnná 
svítidla
Náladová svítidla, bodovky, které 
zacílí na list rozečtené knihy, 
nebo světla, která nás bezpečně 
provedou tmou. Nástěnná svítidla 
zajistí dokonalou světelnou 
pohodu, když víme, co od nich 
očekáváme. Při stavbě musíme 
pamatovat na rozmístění 
vývodů, odměnou je světlo 
umístěné na míru nad jídelním 
stolem, postelí, v chodbě nebo 
na schodišti.

SNADNÁ ORIENTACE 
 Nástěnná svítidla orientační slouží 

k nasvětlení prostoru, abychom 

vnímali případné překážky v cestě. 

Těmi jsou myšleny i hrany schodů, 

které díky tomuto osvětlení bez-

pečně sejdeme. Výhodou je malý 

výkon (většinou do 1 W), díky ně-

muž mají malou spotřebu, a může-

me je tedy nechat svítit celý večer 

či noc. Jiný světelný zdroj než LED 

se dnes již nepoužívá. Vzhledem 

k nízké hladině osvětlení jsou také 

vhodným osvětlením toalet, kdy 

při jejich nočním použití není nut-

né používat centrální svítidlo, kte-

ré by uživatele probudilo. Svítidel 

se většinou instaluje více napří-

klad každý třetí schod. Vzhledem 

k jejich malému rozměru neubírají 

prostor schodiště. V zásadě se vy-

rábí dvě varianty svítidel. Buď sví-

tící pouze dolů po stěně nebo sví-

tící do prostoru. Výhodou svítidel 

svítících do prostoru je jejich lepší 

nastavení, jejich nevýhodou může 

být vyšší jas. Ten se může projevit 

v případě otevřeného schodiště 

poměrně negativně, když se díváte 

například v obývací části přímo 

do svítidel nad stupni schodů a ta 

vás nepříjemně oslňují.

Explore, kov, 
zdroj LED, 
Ø 5,5 cm x 7,5 cm, 
flexibilní rameno 
24 cm, vyrábí 
Nordlux, 
cena 939 Kč, 
www.aulix.cz

Forty-5, v pravé a levé variantě, 
LED 3,15 W, 25,4 x 25,4 cm, 
vyrábí Delta Light, cena 8 399 Kč, 
www.deltalight.cz

Funiculí, design Lluís Porqueras, 
kov, stínidlo lze otáčet o 360°, 
dvojice klipů pro snadné 
nastavení výšky stínidla, hloubka 
29,5 cm, výška 49 cm, vyrábí 
Marset, cena od 4 865 Kč, 
lightworks.cz

Bodové světlo riNg, kov, zdroj LED 
max. 8 W, Ø 8,5 cm x 10 cm, vyrábí Faro, 
cena 1 210 Kč, www.aulix.cz

Jack, ekolit, lze natírat běžnými 
interiérovými barvami, 6 x 6 cm, 
vyrábí design Rendl, cena 862 Kč, 
www.esvetlo.cz
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Použití nástěnných svítidel se meze 
nekladou, decentním tlumeným světlem 
navodíte uvolněnou atmosféru, bodovým 
svítidlem si posvítíte na list papíru

Topix, kombinací několika prvků 
vytvoříte zajímavou hru světel,  
vyrábí Delta Light, 6,5 x 6,4 x 13,5 cm, 
cena 3 842 Kč, www.deltalight.cz

oVo, kov a plast, Ø 19 a 24 cm x 6,5 cm, 
vyrábí Faro, cena od 3 158 Kč, www.aulix.cz

Södersvik, vestavěný 
zdroj LED, ochrana 
proti stříkající vodě, 
vhodný do koupelny, 
vestavěný dotykový 
stmívač, 70 x 12 x 7 cm, 
cena 1 790 Kč,  
www.ikea.cz

Vision LED WW, provedení bílá nebo 
bílá chrom, 12,6 x 12,6 x 4,3 cm,  
vyrábí Delta Light, cena od 9 800 Kč,  
www.deltalight.cz
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Stojací
lampy
Jestliže u závěsného svítidla 
platí, že je vybíráme tak, aby 
zapadlo do interiéru, u stojací 
lampy je vzhled taky hlavním 
požadavkem. Lampa se nám musí 
líbit. Abychom však nepropadli 
pouze jejímu vzhledu, je nutné si 
uvědomit, jak a k čemu ji budeme 
využívat. Jestli k intimnímu 
nasvícení, ke čtení, zda využijeme 
jedno nebo dvě nastavitelná 
ramena. 

DO OBJÍMKY
Uživatelský komfort ovlivňuje nejen 

lampa samotná, ať už stojací či 

zavěšená, ale především světelný 

zdroj. Dominantním zdrojem v do-

mácnostech je úsporná žárovka, 

jejíž nevýhodou je při nakládání 

s odpadem obsah rtuti, při užívání 

delší doba náběhu a menší počet 

spínacích cyklů oproti nastupu-

jícímu technologicky vyspělejší-

mu a úspornějšímu zdroji LED. 

S přechodem na LED zdroje došlo 

k přehodnocení posuzovaných 

parametrů, důležitější než výkon 

ve wattech (kolik energie zdroj spo-

třebuje), je velikost světelného toku 

v lumenech (kolik světla zdroj vyzá-

ří). Pro porovnání: klasická obyčej-

ná 60W žárovka měla cca 730 lm, 

od tohoto lze odvozovat a porovná-

vat světlené zdroje. U LED zdrojů 

se dále řeší barva světla, životnost 

a také úhel vyzařování. Čím méně 

stupňů kelvina, tím teplejší bílé 

světlo. Kvalitní světelný zdroj má 

uvedenou přesnou hodnotu barvy 

na obale, nejen rozptyl od do. 

Teplá bílá má 2 700 K, studená bílá 

3 000 K a denní světlo 6 500 K. 

Svirvel, Ø 16 cm, 
konstrukce ocel, 
stínidlo plast, výška 
159 cm, cena 699 Kč, 
www.ikea.cz

Hello Lamp, lakovaná ocel, 
bukové dřevo, Ø 49 cm x 165 cm, 
vyrábí Normann Copenhagen, 
cena 17 950 Kč, www.designville.cz

Newton PT1, kov, 
uvnitř stínidla bílý smalt 
pro lepší rozptyl světla, 

Ø 26 cm x 150 cm, 
vyrábí Ideal Lux, 

cena 3 135 Kč, 
www.palnas.cz

Saba, kov, textil, Ø 48 cm x 158 cm, 
vyrábí Faro, cena 8 299 Kč, 
www.okay.cz

Deventer, chrom, 
Ø 32 cm x 170 cm, 

vyrábí Wofi, 
cena 6 029 Kč, 

www.esvetlo.cz

Lampa z kolekce Pedrera, lakovaná 
ocel, provedení černá a bílá, 
Ø 39 cm x 113 cm, vyrábí Gubi, 
cena 16 015 Kč, www.designville.cz
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Highland, textilní odnímatelné stínidlo, provedení 
bílá, šedá a se skotskou kostkou, kovová základna, 
Ø 50 cm x 155 cm, vyrábí Zuiver, cena od 4 390 Kč, 
www.alhambra.cz

Nexo, kov v provedení černá, 
bílá a nikl, Ø 28 cm x 182 cm, 
vyrábí Faro, cena 9 299 Kč, 
www.okay.cz
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Stropní
svítidla
Volba mezi zápustným 
a přisazeným svítidlem je otázkou 
interiéru a architektury. Zápustná 
svítidla vnímáme výrazně méně, 
a tedy nám nenarušují čistotu 
celého prostoru. 

MALÉ, ALE VÝKONNÉ
Z hlediska charakteru svícení je 

u přisazených a zapuštěných svíti-

del jediný rozdíl v nasvětlení stro-

pu. Svítidla, která jsou zapuštěná, 

nenasvětlují strop, ten je tedy 

tmavší a pocitově ho vnímáme, že 

na nás padá. Naopak svítidla přisa-

zená dost často svítí i do stran či 

zpět na strop. Tím prostor opticky 

zvětšují. Rozmístění svítidel je 

dáno výkonem a rozměrem (vý-

konnější svítidla bývají také často 

větší). Při osazování zapuštěných 

světel se lze odrazit od nepsaného 

pravidla, které zní, že výška míst-

nosti vydělená dvěma udává vzdá-

lenost pro rozmístění bodových 

světel po místnosti. První bodové 

světlo umístěte nad bod zájmu 

a další v měřítku okolo něj. Pokud 

takový bod nemáte, první světlo 

by mělo jít do středu stropu. Dále 

dbejte na to, aby bylo osvětlení 

dobře vyměřené a aby jednotlivé 

zdroje byly od sebe stejně vzdá-

lené. Světla umisťujte minimálně 

metr od rohů, aby nevznikly tmavé 

kouty a stíny. Ty totiž místnost op-

ticky zmenší. Další možností jsou 

přisazená svítidla na kolejnicích 

a lištách. Každé rameno může být 

nasměrováno podle potřeby, aby 

se světlo odráželo od zdí a působi-

lo tak příjemným dojmem a zvětšo-

valo prostor. 

TÉMA
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Lištový systém lze variabilně 
osadit vybranými svítidly ze 
systému, vyrábí Delta Light, 
www.deltalight.cz

Deep Ringo LED Soft, provedení bílá, 
černá a pozlacená, zápustná hloubka 
9 cm, Ø 8,1  cm, vyrábí Delta Light, 
cena 4 509 Kč, www.deltalight.cz

Kolejnicový systém Ikea 365+ Sända, 
hliník, nastavitelné, stínidlo Ø 7 cm, 
kolejnice 114 cm, ceny: světlo 499 Kč, 
kolejnice 450 Kč, www.ikea.cz

Mini Spy, horizontální otáčení 355º, 
vertikální otáčení 0–45º, zápustná 
hloubka 3,5 cm, Ø 2,8 cm, 
vyrábí Delta Light, cena 9 905 Kč, 
www.deltalight.cz

Coles, naklápění v jedné ose, 
sádrové, lze natřít běžnými 
barvami, Ø 13,2 cm x 16 cm, 
cena 1 800 Kč, www.lightstudio.cz

020_026_BD10.indd   26 21.09.15   11:27





PROMĚNA

28 BYDLENÍ

Kombinace starého a nového 
nábytku opatřeného patinou, 
různých materiálů a dekorací, 
které dávají celému bytu osobitý 
a domácky útulný charakter
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TEXT: edita erbsová, foTo: lukáš hausenblas

Když jsem překročila práh bytu Karla a Pepy (mimochodem velkých 
sympaťáků), ocitla jsem se na jihu Francie v kraji levandulových 
polí, slunce a poklidné atmosféry malebných přímořských vesniček. 
V interiéru nebylo nic, co by připomínalo byt panelového domu.   

o domově
splněný sen
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V místě, kde jsem si s Karlem povídala nad 
trhancem s borůvkami, který právě upekl 
jeho přítel Pepa, byla v původní dispozici 
bytu kuchyň

028_036_BD10.indd   30 21.09.15   11:26



kdo tu žije

karel (38 let)
• Pracuje v kavárně Divadla Radka Brzobohatého 

• Rád vrací starým věcem, které objevil v bazaru nebo 

na aukci, nový život 

• V současné chvíli s přítelem žijí rekonstrukcí chalupy 

josef (31 let)
• Miluje vaření, proto nejvíce času tráví v kuchyni 

• Vydal fotokuchařku s názvem Vaříme i očima 

jezevčík oskar (12 let)

31BYDLENÍ

KKarel s Pepou bydleli dlouhá léta v podnájmu, ale 

v okamžiku, kdy se jim naskytla možnost koupit byt 

ve stejném domě, neváhali. Je to už sedm let, co 

se jim vlastními silami a s pomocí zedníka podařilo 

klasický neútulný panelákový byt 3 + 1 proměnit 

v domov, který odráží všechno, co mají rádi. Naopak 

velmi neradi něco vyhazují, protože k většině věcí 

mají nějaký vztah, jsou to hlavně dárky od přátel 

a suvenýry z cest. Zároveň je baví kombinovat staré 

věci s novými a vracet starým opotřebovaným před-

mětům, které již dosloužily, nový život. Nevadí jim 

ani drobné nedokonalosti, které v konečné fázi dělají 

jejich domov osobitým, tak proč je odstraňovat. 

Zbouráním příčky mezi dvěma 
místnostmi vznikl prostorný 
obývací pokoj, do kterého se 
pohodlně vešel i pracovní stůl

Na první pohled zaujmou dvoukřídlé 
dveře vedoucí na balkon, ze kterého je 
krásný výhled do přírody 
a na zapadající slunce…
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Rychle, nebo úsporně, vždy perfektně vyprané 
S německou technologií 
VarioPerfect™ vždy ušetříte.

S pračkami Bosch VarioPerfectTM máte vždy na výběr, zda vyperete prádlo s maximální úsporou, 
nebo co nejrychleji. Aktivací tlačítka EcoPerfect k vybranému pracímu programu ušetříte až 50 % 
spotřeby energie. Stiskem tlačítka SpeedPerfect k vybranému pracímu programu se jeho čas zkrátí až 
o 65 %. To je Bosch – německá technologie do posledního detailu. Více na www.bosch-home.cz

AŽ O

RYCHLEJŠÍ 
65 %

AŽ O

ÚSPORNĚJŠÍ
50 %
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Od umakartového  
jádra až do Provence 
Umakartové jádro, několik vrstev staré výmalby a tapet, 

prošlapané podlahy a kytka, která rostla rovnou z díry 

ve stěně… V takovém stavu se byt nacházel, když ho Karel 

s Pepou koupili. Jádro museli zbourat, stěny oškrabat, 

podlahy srovnat… Nakonec odvezli dva plné kontejnery 

odpadu. Dispozice bytu nebyla podle jejich představ, a tak 

si sami navrhli její změnu. V místě stávajícího obývacího 

pokoje byly původně dvě místnosti – kuchyň a pokoj. 

Příčku mezi nimi zbourali, aby mohla vzniknout jedna 

prostorná místnost plná příjemného denního světla. Pocit 

výjimečnosti prostoru umocňují dvoukřídlé dveře vedoucí 

na balkon, které zároveň propouštějí do interiéru víc světla. 

Podlahy mezi jednotlivými místnostmi byly různě vysoké, 

bylo potřeba je vyrovnat, což si vyžádalo hodně kbelíků 

betonu, které museli společně se zedníkem do bytu na-

nosit. Rekonstrukce si vyžádala dva měsíce práce od rána 

do večera, peněz nebylo nazbyt, a tak se snažili šetřit, 

kde to šlo. Největší radost mají majitelé z kuchyně, kterou 

z velké části poskládali bez nějakého velkého měření ze 

skříněk pořízených v koutcích se zlevněným zbožím v Ikea. 

Dodnes se podivují a zároveň baví nad tím, jak jim kuchyň 

pěkně vyšla včetně toho, že digestoř se nachází přímo nad 

sporákem. Místnosti jsou vybavené i starožitným nábyt-

kem, který zrenovovali (nakupovali v bazarech nebo na 
Lásku ke kuchyni a k vaření potvrzuje 
i vlastnoruční Pepův nápis na dekorativní tabuli

Zařízení a doplňky z různých 
krajů propůjčují kuchyni 
francouzský vzhled, který lehce, 
ale pozitivně narušují obklady 
v mexickém stylu 
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Rychle, nebo úsporně, vždy perfektně vyprané 
S německou technologií 
VarioPerfect™ vždy ušetříte.

S pračkami Bosch VarioPerfectTM máte vždy na výběr, zda vyperete prádlo s maximální úsporou, 
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aukcích, jednu komodu dokonce dostali za čokoládu). Také 

proto nový jídelní stůl a židle opatřili patinou, čímž docílili 

originálního vzhledu. Hodně dekorací pořídili ve výpro-

dejích v Německu. V tuto chvíli Karel s Pepou dokončují 

rekonstrukci chalupy, tak se budu těšit, že nás třeba opět 

pozvou na návštěvu. 

Křivou stěnu se rozhodli 
nesrovnávat, ale zakrýt ji 
palubkami. Ložnice je situovaná 
na východ, příjemný budíček 
tedy zajišťuje slunce

1. předsíň, 2. obývací pokoj, 3. balkon, 4. koupelna s WC, 
5. kuchyň, 6. ložnice

podlahová plocha: 80 m2

Půdorys

1

2 3

4

5

6
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VÝZVA 

Pošlete nám 

na e-mail

bydleni@bmczech.cz

tip na vaši 

proměnu!
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Staré kovové zárubně vyměnili 
za nové obložkové, které 
na míru vyrobil Karlův otec

Samsung-inzerce-Bydleni-208x90-spad---tiskova_data.indd   1 9.9.2015   10:58:23
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Původní stav
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Zbylou dlažbu Karel s Pepou rozbili na malé 
kousky a vytvořili z nich listelu. Získali tak 
orignální prvek. Skříňka pod umyvadlem je 
vyrobená z botníku

Pohled z předsíně do kuchyně a ložnice

Koupelna

Obývací pokoj
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V JEJICH STYLU
Malebný interiér suverénně kombinuje staré s novým a vůbec ho neruší 

občasná nedokonalost. Možná právě proto nabízí harmonické 
a inspirativní bydlení. 

PŘIPRAVILA: EDITA ERBSOVÁ

PRUHOVANÁ 
lavička Benchmark, kov/dubové dřevo/dýha/
bavlna, cena 2 790 Kč, www.butlers.cz

TKANÝ
koberec Alslev, 100% bavlna, 
150 x 80 cm, cena 249 Kč, 
www.ikea.cz

PROUTĚNÁ  
truhla s látkou Provence 
Sailor, 50 x 34 cm, výška 
38 cm, cena 1 994 Kč, 
www.prouti.cz

ZÁVĚSNÉ
svítidlo Harlech, masivní 
kovová konstrukce, 58 x 51 cm, 
vyrábí Elstead, cena 8 599 Kč, 
www.hallux.cz

DEKORAČNÍ 
nápis na stěnu z neopracovaného cementu, 
27,5 x 10 cm, vyrábí KJC Dánsko, cena 269 Kč, 
www.bytove-doplnky-dekorace.cz

ROBUSTNÍ 
komoda z řady California z masivního 

akátového dřeva/část z MDF, 114 x 40 cm, 
výška 140 cm, cena 13 189 Kč, 

www.sobnabytek.cz 
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Pohodlí 
dvEřE 
otEvřEny
Základní úlohou dveří je prostor interiéru 
podle potřeb jeho obyvatel rozdělovat, 
nikoli v něm vytvářet bariéry. Proto je 
důležité řídit se při jejich výběru několika 
ergonomickými pravidly.
tExt: AnnA MArtinková

Posuvné dveře Kubika, model 40,  
dýha dub americký, lze sladit s detaily ze 
stejného materiálu – klikou i vypínačem 
světla, vyrábí Sapeli, cena dveří 16 018 Kč 
bez DPH, www.sapeli.cz
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KAM S NIMI?
Vezměte výběr dveří místnost po místnosti a zamyslete se, 

jaké funkce v nich budou muset plnit. Bude jejich úkolem 

uzavřít vás před okolním světem? Mají sloužit jen jako 

příležitostný oddělovač jednotlivých funkčních zón? Nebo 

by měla být tato základní funkce jemně potlačena ve pro-

spěch prostoru a proudění přirozeného světla interiérem? 

Série podobných otázek vám pomůže rozhodnout se nejen 

pro vhodný materiál dveří, ale případně i pro některou 

z jejich speciálních vlastností, jako je například zvukotěs-

ná izolace, zvýšená odolnost vůči vlhkosti a kouřotěsnost 

či protipožární provedení.

SEZAME, OTEVŘI SE 
Pohodlné proplouvání domem či bytem jde ruku v ruce se 

systémem otevírání dveří. Klasickým řešením jsou otočné 

dveře, které jsou ideální volbou do místností, jež je třeba 

pevně uzavírat. Při jejich výběru je potřeba počítat s větší 

prostorovou náročností (cca 0,8 m2). K tradiční variantě 

ovšem existuje celá řada dalších alternativ, které najdou své 

uplatnění tam, kde jde o každý centimetr. Pokud máte pro-

blém s dveřmi ve stísněné chodbě, vyzkoušejte si v show-

roomu otočné dveře s reverzním systémem, které se otvírají 

v opačném směru, tedy do zárubně. Úsporné jsou také dveře 

s otvíráním v obou směrech nebo skládací dveře na stěnu, 

které ušetří plochu potřebnou k otevření až o 50 %. 

Opět moderní jsou také posuvné systémy dveří po stěně 

nebo do stavebního pouzdra. Prostorové nároky obou 

variant odpovídají pouhému 0,1 m2. Rozdíl je ovšem 

v náročnosti instalace. Zatímco v případě posuvných dveří 

na stěnu nepotřebujete víc než jen volný prostor, na nějž 

se budou odsouvat, u posuvných dveří do stěny je třeba 

počítat se stavební úpravou spojenou se zabudováním 

konstrukce do zděné stěny nebo montované příčky.

Lakované dveře Kvadrant, varianta GZ2, sklo Činčila čirá, 
cena 3 840 Kč bez DPH, www.dverecag.cz 

Bezfalcové dveře z CPL 
laminátu, dekor molina, 
cena 6 080 Kč bez 
DPH, www.sepos.cz

Moderní dveře Tenga, 
model 10, dub sukatý, 

vyrábí Sapeli, cena 
6 990 Kč bez DPH, 

www.sapeli.cz 
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DOBŘE ZVOLENÝ MATERIÁL  
Dveře patří mezi nejvíce namáhané prvky interiéru. Volba 

jejich materiálu a povrchové úpravy proto není jen čistě 

designovou záležitostí, ale i nezanedbatelným funkčním prv-

kem. Výběrem provedení totiž můžete životnost dveří ve své 

domácnosti zkrátit, nebo výrazně prodloužit. 

Pro domácnosti, v nichž žijí malé děti a čtyřnozí mazlíčci, jsou 

proto vhodnou volbou lamináty, jež vynikají odolností proti 

oděru i skvrnám a snesou dokonce i kreativní řádění malých 

„Picassů“, kteří si dveře spletou se skicákem. Jejich výhodou 

je také odolnost vůči vlhkosti, díky níž se dveře z tohoto ma-

teriálu hodí i do kuchyně či koupelny. Za užitnými vlastnostmi 

laminátu dnes už nepokulhává ani jejich estetická stránka, 

kterou posilují povrchové 3D struktury napodobující věrně 

přírodní materiály. 

Zříkat se ale nemusíte ani 100% přírodních materiálů, které se 

podle posledních trendů uplatňují na dveřích v podobě suka-

tých dýh. Ty jsou navíc kartáčovány nebo opracovány řeznými 

nástroji, které vytvářejí záměrně kazy. Výsledkem je výrazněj-

ší kresba dřeva ozvláštněná drobnými nedokonalostmi, které 

proměňují každý kus v jedinečný originál. Kýženou odolnost 

dodává finální úprava lakováním, která uzamkne póry dřeva 

a ochrání dveře před mechanickým i chemickým poškozením. 

ZA HRANICE KONVENCÍ
I když se může zdát, že ve světě dveří bylo již vše vymyš-

leno, opak je pravdou. Neustálé inovace posouvají hranice 

zažitých představ, které si s dveřmi spojujeme, a tak důklad-

ná prohlídka showroomů může přinést nejedno příjemné 

překvapení. Příkladem par excellence jsou skleněné nebo 

částečně prosklené dveře, na které se řada uživatelů stále 

dívá s nedůvěrou kvůli jejich zdánlivé křehkosti. Protože se 

u těchto dveří klade zvláštní důraz na bezpečnost, použí-

vá se v interiérech tzv. tvrzené sklo, které vyniká vysokou 

odolností proti nárazům a u něhož v případě rozbití nehrozí 

pořezání ostrými střepy. Požadovanou intimitu zajišťují skle-

něné dveře díky rozličným povrchovým úpravám – například 

digitálním tiskům, lakování, pískování či gravírování. K dal-

ším příjemným novinkám patří například magnetické zámky 

(střelka je vytažena magnetem po zavření dveří, což zajišťuje 

jejich tišší a pohodlnější chod), integrované prahy, které se 

aktivují a utěsňují prostor pod dveřmi po jejich zavření, nebo 

oblé hrany dveří, které přispívají k bezpečnosti při pohybu 

v interiéru.

„Lodní“ dveře Nemo I, 
reliéf jasan hnědý, 
sklo Matelux čiré, 
cena 4 740 Kč bez DPH, 
www.dverecag.cz

Celoskleněné dveře z kaleného skla (8 mm), dekor 
pampeliška, možnost dekorů skla float čirý (čiré sklo), 
Connex mléčný (mléčné sklo), float čirý s pískovaným 

dekorem na pozitivu či negativu, vyrábí CAG, 
cena od 8 950 Kč, www.dverecag.cz

Dveře Sapeli s otočným 
systémem Ergon šetří 
prostor kolem dveří 
a zabraňuje střetu dvou 
křídel, www.twin.cz

S DÝHOU TO UMÍME

Dýha je velmi tenký plátek dřeva, který vzniká kráje-
ním či loupáním kmene stromu a skrývá v sobě jeho 
životní příběh. Každé dýhované dveře tak jsou origi-
nálním mistrovským dílem přírody, která je tím nejlep-
ším designérem. 2/3 dýhovaných dveří v ČR pochází 
od nás, z Vysočiny. 

Přijďte si i vy vybrat vaše nové dveře do naší prodej-
ní sítě SAPELI CENTER a SAPELI POINTŮ. Pro milovníky 
dýhy máme zajímavé akční nabídky - např. bez-
falcové provedení se skrytými závěsy ke každému 
dýhovanému kompletu zdarma. A to není vše. Více 
na www.sapeli.cz. 

SAPELI, věřím českým dveřím

Více než
100 dýh
v nabídce
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Interiérové dveře Sima, model 22, laminátový 
povrch SOLO 3D, dekor driftwood, cena 
od 4 590 Kč bez DPH, www.solodoor.cz

Interiérové dveře 
Millenium s povrchovou 
úpravou lakováním 
7vrstvým lakem, odstín 
granátově červená, 
možnost provedení v dýze 
a sladění s klikou, 
dostupné i v posuvné 
variantě, cena k doptání 
v obchodní síti HANÁK, 
www.hanak-nabytek.cz

S DÝHOU TO UMÍME

Dýha je velmi tenký plátek dřeva, který vzniká kráje-
ním či loupáním kmene stromu a skrývá v sobě jeho 
životní příběh. Každé dýhované dveře tak jsou origi-
nálním mistrovským dílem přírody, která je tím nejlep-
ším designérem. 2/3 dýhovaných dveří v ČR pochází 
od nás, z Vysočiny. 

Přijďte si i vy vybrat vaše nové dveře do naší prodej-
ní sítě SAPELI CENTER a SAPELI POINTŮ. Pro milovníky 
dýhy máme zajímavé akční nabídky - např. bez-
falcové provedení se skrytými závěsy ke každému 
dýhovanému kompletu zdarma. A to není vše. Více 
na www.sapeli.cz. 

SAPELI, věřím českým dveřím

Více než
100 dýh
v nabídce
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MALÉ VELKÉ DETAILY
Dveřní kování je přesně tou zdánlivě nedůležitou třešnič-

kou na dortu, kterou se dá výsledný efekt podtrhnout, ale 

i zkazit. Proto se při jeho výběru držte 3 základních kritérií: 

ergonomie (jak vám padne klika do ruky, zda nemá ostré hra-

ny, které by se mohly zachytit například za šperky, a zda se 

lehce ovládá), kvality materiálu (zda má při frekvenci jejího 

používání šanci na delší životnost) a designu. Před samot-

ným nákupem je také důležité mít jasno v tom, na jaké dveře 

budete chtít kování použít. Jiné nároky mají klasické otočné 

dveře, které budete potřebovat čas od času na těsno zavřít, 

jiné kování se používá na celoskleněné dveře a samostatnou 

kategorii tvoří posuvné dveře, jejichž odsunutí hravě zvlád-

nete třeba i jedním prstem, pokud je opatříte madly nebo tzv. 

mušlemi. Z hlediska pohodlného používání bude hrát roli i to, 

zda zvolíte rozetové kování, které je díky montáži založené 

na prošroubování dílů k sobě skrz dveře odolnější než kování 

štítové, které je zachyceno jen dvěma vruty z každé strany. 

A v neposlední řadě vám otevírání dveří zpříjemní i samotný 

design, který by měl být u všech klik v bytě či domě sladěn 

v jednotném stylu (ideálně včetně kování na oknech).

Světu dveřního kování 
vládne minimalismus. Pokud 
nepotřebujete místnosti 
zamykat, zapomeňte na rozety 
s otvorem pro klíč

Kování Blade P 1500 XR-T, 
povrchová úprava inoxchrom titan, 
cena od 2 790 Kč, www.twin.cz

Kování Neo-S s povrchem matný 
chrom, cena 990 Kč bez DPH, 
www.matekliku.cz

Interiérové kování Eidos Q 03 HR XR-S, 
povrchová úprava inoxchrom satén, 
cena od 2 290 Kč, www.twin.cz

Kování Vali-R s povrchem matný nikl, 
cena 890 Kč bez DPH, 
www.matekliku.cz 

Kování v italském designu Briana Sironiho Inner P660, 
možnost výplně leštěný nerez, matný nerez, dřevo, jednoduchá 
montáž díky rozetě Easy fix, cena 1 834 Kč, 
www.twin.cz

Klika Mini-V s minimalistickou 
hranatou rozetou, provedení titan černý 
mat, cena 2 650 Kč, www.kliky-mt.cz

Kyvné dveře Sapglass 
z kaleného skla, dýha 
ořech evropský, cena 
zobrazeného provedení 
dveří a zárubní 11 538 Kč 
bez DPH, do konce října 
akční nabídka – zárubeň 
zdarma, www.sapeli.cz

Nízký únik formaldehydu

Zdravé dveře

Systém Easy Door

Vodou ředitelné barvy

Kalené sklo

Lepené bezpečnostní sklo
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Skryté zárubně Xinnix, 
elegantní řešení pro moderní 
bydlení, dodává Twin,  
www.skrytezarubne.info

Nízký únik formaldehydu

Zdravé dveře

Systém Easy Door

Vodou ředitelné barvy

Kalené sklo

Lepené bezpečnostní sklo
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NÁPADY

TEXT: edita erbsová

Venku se citelně ochladilo, a tak spíše než venku trávíme čas v teple domova, 
nejčastěji v obývacím pokoji. Přinášíme vám zajímavé tipy k vytvoření 
příjemné a funkční atmosféry této společenské místnosti. 

16 tipů do obývacího 
pokoje

1 ŘEŠENÍ NA MÍRU 
atypické prostory si žádají úložný 

nábytek na míru. bodová svítidla 

umístěná zespodu uzavřených skří-

něk a otevřených polic řeší zároveň 

i osvětlení. 
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VYBERTE SI 
SVŮJ STYL

Nekopírujte styl svých známých 

nebo sousedů, ale najděte si ten 

svůj. Inspiraci hledejte v časopisech, 

na internetu např. na portále Dům 

& byt, Pinterestu nebo sledujte české 

i zahraniční blogy.

ODKLÁDACÍ PROSTOR 
ZA POHOVKOU

Pohovka nemusí být nutně přisazená 

u stěny, méně častým, zato nápaditým 

řešením je umístění delšího stolku 

ke stěně za pohovku. 

INTIMNÍ 
PROSTOR 

Rozmístěním sedací nábytku do pís-

mene U vytvoříte uzavřený, až intimní 

prostor, který doslova láká k povídání si 

či hraní společenských her.

VYUŽIJTE 
VÝKLENKY 

Atypický výklenek si říká o využití, 

nejčastěji jako úložný prostor na knihy. 

Postavíte-li poblíž něho křeslo a lampu 

s kvalitním osvětlením (ideálně i den-

ním), můžete si vytvořit malou čítárnu. 

ROZDĚLENÝ 
POKOJ 

Zadní stěna prodloužené sedací 

soupravy do písmene L může vytvořit 

pomyslnou stěnu a oddělit tak jednu 

část obývacího pokoje od druhé.

PODPORA KONVERZACE 
Pohovky a křesla rozmístěte tak, aby si 

sedící viděli do očí a mohli si pohodlně 

popovídat, aniž by se na sebe museli 

otáčet. Řešením zejména do malých bytů 

je pohovka či křesla na kolečkách, které 

můžete podle potřeby snadno přemístit.

KRYTÁ ZÁDA
Zcela podvědomě rádi sedíme zády 

ke stěně, protože tak máme  krytá 

záda a zároveň vidíme každého, kdo 

vstoupí do místnosti. Pokud ale pohovka 

rozděluje prostor, můžeme pocitu 

bezpečnosti dosáhnout umístěním 

květinové stěny za pohovku.

2

3

4

5

6

7

8
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Můj obývák,
             můj styl

www.jena-nabytek.cz
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NÁPADY

USPOŘÁDÁNÍ 
STOLKŮ 

Když si konferenční stolky pořizujete, 

ujistěte se, že jejich výška vyhovuje 

výšce křesel nebo pohovek. 

Konferenční stolek umístěte asi 30 cm 

od pohovky, aby šlo pohodlně vstát, 

ale zároveň bylo možné na stolek 

dosáhnout.

VÝSTAVKA
Předměty dělají domov domovem, ale pokud 

chcete nějaké vystavovat, dbejte na to, 

abyste vedle sebe nedávali předměty stejné 

výšky, což by působilo příliš fádně.

STOLEK PRO
JEDNOHO

Konferenční stolek, který lze 

zasunout pod pohovku, můžete využít 

i k odložení notebooku.

DOMINANTNÍ 
PLAMENY

Krb kromě praktické plní i funkci 

dekorativní. Pohled do plamenů je navíc 

fascinující a dokáže dokonale utlumit 

naléhavé všední starosti a nahlédnout 

svět z pohledu věčnosti. Vzdálenost 

mezi krbem a ostatním nábytkem by 

neměla být menší než 50 až 80 cm.

NA SKLENIČKU 
I NA KNIHY

Zajímavé řešení, kam odložit skleničku 

s pitím, rozečtené Bydlení a nejnovější 

knihy,  nabízí konferenční stolek, který 

může mít své místo před pohovkou 

i vedle ní. 

JAK SKRÝT TOPENÍ 
Ve chvíli, kdy se netopí, můžete plochu nad radiátorem 

využít i k odkládání nebo posezení. Radiátory lze zakrýt 

například dřevovláknitými deskami nebo dřevem. Přední 

strana však musí být částečně volná, aby nebránila pro-

nikání tepla do místnosti. 

14

13

12

11

Konferenční stolek Labirent, výrobce 
Decortie, cena 5 110 Kč, www.decortie.com

Multifunkční konferenční stolek Lamina, 
cena 4 499 Kč, www.okay.cz 
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RELAXAČNÍ MÍSTO NAVÍC
Houpací síť jako běžná součást 

interiéru? Proč ne, když vám to prostor 

a nosnost stěny dovolí. Z houpací sítě 

se můžete dívat na televizi nebo si v ní 

udělat příjemný večer s drinkem.

PŘEDMĚTY PRO OKO 
Žádoucí šmrnc dodají obývacímu 

pokoji předměty, které na první 

pohled zaujmou a zároveň budou ladit 

s ostatním zařízením pokoje. Mohou to 

být zrcadla na stěně, zajímavý kusový 

koberec nebo svítidlo. 

PŘEDMĚTY PRO OKO 
Žádoucí šmrnc dodají obývacímu 

15 RELAXAČNÍ MÍSTO NAVÍC
Houpací síť jako běžná součást 

16
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teXt: martina paulová

Dobře se vyspat a načerpat novou energii je každodenní 
nutností. Je proto důležité postarat se o to, aby bylo 
ve vaší ložnici vše, co ke zdravému a klidnému spánku 
pomůže. Spánek je totiž docela věda, když se chcete 
vzbudit svěží a bez bolesti zad. 

nad zlato
Zdravý spánek 

Ložnice Mioletto, provedení ořech 
a bílý lak, v kombinaci se systémem 
roštů a matrací Sleeping System 
nabízí postel nejvyšší kvalitu spánku, 
vyrábí Hülsta, www.homestyle.cz
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Rošty
Do roštu se opravdu vyplatí investovat, protože tvoří tu 

správnou oporu matraci, a pokud je dobře zvolený, posiluje 

její ortopedické vlastnosti a dokonce prodlužuje její život-

nost. Rošt zabezpečuje nejen správné uložení matrace, ale 

také dostatečnou vzdušnost a odvětrání vlhkosti. Omezuje 

tak riziko vytvoření zdravotně závadných plísní a množe-

ní roztočů. Podle provedení podpůrných prvků lze rošty 

rozdělit na dvě základní skupiny – lamelové a segmentové. 

Lamelové rošty se vyrábějí z pružných dřevěných nebo syn-

tetických lamel, zasazených do rámu pod mírným úhlem. 

Šířka lamel se liší, ale kvalitní rošt by jich měl mít nejmé-

ně dvacet osm. U některých roštů lze nastavit pružnost 

v oblasti beder nebo ramen. Segmentové rošty poskytují 

tělu dokonale pružnou podpěru a zabezpečují optimální 

rozložení váhy, protože každý segment reaguje na zatížení 

samostatně a je možno měnit jeho pružnost.

Postel Sheet, vyrábí se ve třech 
variantách dřeviny s úložným prostorem 
i bez, vyklopení zajišťuje speciální kování, 
vyrábí Novamobili, www.casamoderna.cz

Ručně polohovatelný rošt Portoflex HN, pružné lamely 
v 7 anatomických zónách ve dvojitých kaučukových pouzdrech 
zaručují vyšší nosnost a dobrou odolnost proti jednorázovému 
zatížení, lze nastavit tuhost pod bedry ve střední části lůžka, 
vyrábí Ahorn, cena 4 130 Kč, www.prospanek.cz

Motorově polohovatelný segmentový rošt Flex 8000 
Wallhugger, paměťová funkce, bezdrátové dálkové ovládání, 
s možností masážní jednotky, v. 12,5 cm, nosnost 130 kg, 
vyrábí Tempur, cena 84 990 Kč, 
www.prospanek.cz
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Matrace
Při výběru matrace je potřeba vzít v úvahu několik faktorů – 

její tvrdost a nosnost, materiál, ze kterého je vyrobena, ale 

i třeba věk zákazníka a jeho specifické zdravotní problémy. 

Platí, že lidé s vyšší váhou by si měli vybírat tvrdší mat-

race, pro uživatele vyššího věku jsou zase vhodné měkčí. 

Důležitá je i poloha při spánku. Při spaní na boku je lepší 

zvolit měkčí matraci. Z materiálů jsou stále oblíbené různé 

typy pěn, které se vyznačují výbornou elasticitou, tvarovou 

stálostí a dlouhou životností. Pěny jsou vyráběny jak ze 

syntetických, tak i přírodních materiálů a díky svým vlast-

nostem dokážou zajistit tělu optimální polohu a tím neruše-

ný spánek. Kromě pěnových matrací jsou na trhu matrace 

gelové, pružinové, taštičkové nebo vyrobené z kokosových 

nebo bambusových vláken či koňských žíní. Všechny se 

však musí umět přizpůsobit bez velkého protitlaku tělu 

a dostatečně odvádět vlhkost.

F
O

T
O

: A
R

C
H

IV

Matracový chránič Tempur Fit, 
voděodolný a prodyšný, vyrobený 
z přírodních vláken, má inteligentní 
membránu, která chrání před vlhkostí, 
cena 990 Kč, www.prospanek.cz

Sendvičová zónová matrace z bio líné pěny Genesis HD, 
7 ortopedických zón, snímatelný polyesterový potah se stříbrem, 
nosnost 150 kg, 90 x 200 x 21/24 cm, záruka 5 let, vyrábí 
PerDormire, cena 22 990 Kč, www.prospanek.cz

VLIV MATRACE NA PÁTEŘ
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Poštáře
Vhodně zvolený anatomický polštář je dobrou prevencí 

proti bolestem krční páteře. Oproti klasickému polštáři 

zajistí správnou oporu hlavy a krční páteř není nevhodně 

zatěžovaná. Vyrábí se z viskoelastické (paměťové) pěny 

citlivé na teplotu a tlak. Polštář se tak po ulehnutí vytva-

ruje přesně podle hlavy a šíjové a ramenní svaly se uvolní. 

Polštáře jsou z hygienických důvodů opatřeny sníma-

telným pracím potahem, který může mít antialergickou 

a antibakteriální úpravu.  Různé tvary polštářů zajistí, aby 

bylo správné polohy svalů při spánku dosaženo ve všech 

pozicích. Některé jsou tedy určené pro spánek na boku 

a na zádech, jiné třeba jen na boku nebo na břiše.  Je tře-

ba si ale uvědomit, že anatomický polštář je řešením pou-

ze pro oblast hlavy, krku a ramenou, rozhodně tedy není 

náhradou za kvalitní matraci a výrazně nezlepší kvalitu 

spánku na staré, proleželé nebo jinak nevhodné matraci.

INZERCE

Zdravotní polštář Ombracio, 
snímatelný polyesterový 
potah s antimikrobiální 
úpravou, lze prát při 60 ºC, 
60 x 50 cm, cena 4 190 Kč, 
vyrábí Tempur, 
www.prospanek.cz

Zdravotní polštář Wave Medicare z paměťové 
pěny Memorex, snímatelný prací potah 
s antialergickou a antibakteriální úpravou, vyrábí 
Magniflex, cena 1 690 Kč, www.magniflex.cz

Polštář Rölleka, paměťová pěna,  Lyocell 
v potahu pohlcuje a odvádí vlhkost, potah 
lze prát v pračce při 60 °C, cena 399 Kč, 
www.ikea.cz
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Interiér je navržen převážně v bílé 
v kombinaci s teplým masivním 
dřevem. Majitelé jsou příjemně 
překvapeni, že světlá barva vypadá 
stále čistě a hladké plochy materiálů 
se snadno udržují

KDO TU ŽIJE
 
 Jan (52 let)

•  pracuje v rodinné firmě, která se 
zabývá rozvody kabelové televize, 
internetu a satelitu

•  rád hraje golf, chodí na procházky 
se psem a věnuje se rodině

 
 Lucie (45 let)

•  pracuje v rodinné firmě s Janem

•  mezi její největší záliby patří 
kultura, divadlo a knihy

 
 Tereza (24 let)

•  studuje média na vysoké škole

•  píše vlastní foodblog 
TastyTalkings

 Tomáš (18 let)

•  studuje střední školu zaměřenou 
na animaci a multimédia

•  propadl japonské kultuře, 
 která se odráží v jeho kresbách 

a komiksech
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TEXT: HELENA MARKOVÁ, FOTO: JIŘÍ HURT

Duch starých Vinohrad zůstal 
v prostorném bytě činžovního 
domu zachován i po jeho 
kompletní renovaci tak, jak si to 
manželé Jan a Lucie od začátku 
přáli. Protože 21. století přináší 
novinky a nové požadavky 
na bydlení, bez drobných úprav 
v dispozici a moderních spotřebičů 
se nový interiér neobešel.

dřEvěném 
základě

Bílá na

Od začátku návrhu bylo počítáno 
s umístěním vinotéky, která našla 
své místo v kuchyňské sestavě, 
neruší a její obsah je hned po ruce

Stůl s kovovou podnoží, závěsné 
lampy a nástěnné hodiny nesou lehký 
industriální nádech, který v celkovém 
zařízení kuchyně příjemně souzní 
s historickými prvky obkladu, dveří 
i oken
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PPo šestnácti letech strávených v rodinném domku 

za Prahou zatoužili manželé Jan a Lucie po návratu 

do města. Získat zpět nezávislost na autě, odbourat kaž-

dodenní jízdy tam a zpět. Možnost kdykoliv si zajít pěšky 

do obchodu, do divadla, kina nebo restaurace je přivedla 

k nápadu pořídit si byt v širším centru Prahy. „Nevy-

žadovali jsme balkon, terasu nebo umístění ve vyšším 

patře. Chtěli jsme byt, který nám i za dvacet let bude ve-

likostí a polohou stále vyhovovat,“ shodují se manželé. 

Srdcem je to táhlo na Vinohrady, avšak objevit odpoví-

dající bydlení se ukázalo náročnější, než tušili. Většina 

bytů před rekonstrukcí vypadalo katastrofálně a ty 

po rekonstrukci nebyly podle jejich představ a vyžado-

valy by také další investice. Po čtyřech měsících hledání 

zvažovali, že pátrání odloží a znovu se porozhlédnou až 

za půl roku. Poslední prohlídka však byla úspěšná. Tří-

pokojový byt s kuchyní situovaný do zvýšeného přízemí 

zrekonstruovaného činžovního domu z konce 19. století 

je přesvědčil. Byt se nacházel ve stavu před rekonstruk-

cí, cena byla přijatelná. Teď tomu je právě rok, co žijí 

střídavě v rodinném domě a bytě. Trvalému usazení 

v centru nepřeje pes Ron, který raději pobíhá po zahradě 

než po vydlážděné Praze. Zato syn Tomáš by se natrvalo 

přestěhoval rád, má blízko do školy i za kamarády. „Už 

se těšíme na výrazně intenzivnější využívání našeho 

bytu,“ shodují se členové rodiny.

Obývací pokoj je navržen 
tak, aby mohl sloužit i jako 
případná ložnice. Pohovka je 
rozkládací, vestavná skříň 
univerzální

V obývacím pokoji je upuštěno 
od centrálního závěsného 
svítidla, které je nahrazeno 
nepřímým osvětlením ukrytým 
nad římsou. Nepřímého 
osvětlení je využito i v dalších 
místnostech bytu
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Manželská postel je zakomponovaná 
do vestavné stěny. Jednoduché bílé 
řešení je doplněno o tapetu 
s klasickým jemným vzorem

Původní kuchyň na místě dnešního 

Tomášova pokoje

Zabudovaná ocelová konstrukce, která nese 
patro na spaní

Toaleta před rekonstrukcí

AUTOR
Ing. arch. Jana Šimánková

• v roce 2010 založila s Ing. arch. Markem Šináglem 

ateliér Mio architects

 „V tvorbě nás neomezuje velikost, v portfoliu máme 

práce malého i velkého rozsahu. U většiny svých 

projektů provádíme autorský dozor, tak aby výsledná 

realizace byla perfektní.“

• www.mioarchitects.cz

podlahová plocha: 86 m2

1. předsíň 
2. WC 
3. dětský pokoj 
4. ložnice 
5. koupelna s WC 
6. kuchyň 
7. obývací pokoj

6

7

1

2

5

4 3
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Stavební úpravy
Sehraný tým odvede vždy svou práci nejlépe, proto dali 

manželé na doporučení stavbyvedoucího a obrátili se na 

Ing. arch. Janu Šimánkovou. „Její předchozí realizace se 

nám líbily, mohli jsme tedy začít spolupracovat,“ dodává 

paní Lucie. Hlavním požadavkem bylo zachování historic-

kého rázu bytu se secesními prvky. Od plánované repase 

podlah, oken i dveří však ustoupili, jejich stav byl natolik ne-

vyhovující, že je nahradili replikami nebo řešením s dobově 

odpovídajícími prvky. „Měla jsem tisíce nápadů, například 

jsem zamilovaná do retro lednice od Gorenje, ale architekt-

ka mi opatrně vysvětlila, že se do navrhovaného interiéru 

nehodí. Když vidím výsledek, musím jí dát za pravdu,“ 

vysvětluje paní Lucie klady spolupráce. Dva větší zásahy 

si vyžádala původní dispozice, všechny čtyři místnosti byly 

přístupné pouze ze vstupní haly. V obytné části  orientované 

do ulice bylo žádoucí posunout příčku a zvětšit prostor ku-

chyně s jídelnou a dále ho širokými posuvnými dveřmi na-

přímo propojit s obývacím pokojem. „Obývací pokoj jsme si 

přáli samostatný, aby se v něm člověk mohl nerušeně dívat 

na televizi, zatímco kuchyně žije svým životem,“ říká pan 

Jan. Protože původní dveře z obývacího pokoje na chodbu 

nebyly potřebné a jejich úmístění neumožňovalo využití 

celé plochy stěny pro zřízení vestavné skříně, rozhodli se je 

zrušit. Na úkor ložnice byla zvětšena koupelna, aby se do ní 

vešla i toaleta. Zásah do nosné stěny si vyžádal posouzení 

statika a zpevnění železnou konstrukcí.

Pracovní kout je zřízen v prostoru 
bývalé spížní skříně. Police pokračují 
do výklenku, kde bývalo okno

Nadstandardní výška 3,5 m  
je využita ke zřízení patrové 
postele, kterou nese ocelový 
rám. Toto řešení odděluje 
plochu pracovního pokoje 
od funkce ložnice. Knihovna 
z jedné strany tvoří schůdky, 
z druhé strany se nalézá 
vestavná skříň
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EMasivní kruhové umyvadlo 

na desku je podtrženo prvkem 
tenkého kruhového zrcadla

Vzhledem k velikosti 
koupelny a výhledem, že její 
užívaní musí být pro majitele 
i za 20 let pohodlné 
a bezpečné, se rozhodli pro 
bezbariérový sprchový kout

Nízká spotřeba energie 

Vysoký tepelný výkon 

Efektivně topí nebo chladí

Pro všechny zdroje tepla  
včetně tepelných čerpadel 

Nejmodernější techologie  
a světové know-how

energeticky 
úsporné 
koNVEktory

www.korado.cz | 800 111 506 | info@korado.cz
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V JEJICH STYLU
Celý interiér je řešen v neutrálním duchu bílé v kombinaci kresby 

dubového dřeva a béžové výmalby a v mixu historických 
prvků se současnými.

PŘIPRAVILA: HELENA MARKOVÁ

ZÁVĚSNÉ
světlo Atelier, kov, Ø 41 cm, 
výška 40 cm, délka kabelu 110 cm, 
cena 2 190 Kč, www.butlers.cz

HISTORICKÉ
hodiny v kovovém rámu, 
Ø 60 cm, vyrábí Clayre & Eef, 
cena 3 980 Kč, 
www.vintage-home.cz

ÚLOŽNÁ
komoda Bess, lamino a masiv 

dubu, 170 x 43 x 72 cm, 
cena 11 499 Kč, www.okay.cz

POHODLNÁ
jídelní židle Famm Enzo, nohy buk, 
plastový sedák, cena 1 572 Kč, 
www.hezkynabytek.cz

SPRCHOVÝ
systém Idealrain pro kombinaci s nástěnnou 
baterií, chrom, funkce Anti-Kalk, ruční sprcha 

s 3 funkcemi Ø 10 cm, hlavová sprcha Ø 20 cm, 
vyrábí Ideal Standard, cena 12 282 Kč, 

www.idealstandard.cz

KULATÉ
umyvadlo na desku Matrix ze série Nest, keramika, 
bez otvoru pro baterii a bez přepadu, 45 x 45 cm, 
vyrábí Vitra, cena 3 990 Kč, www.siko.cz
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ENové dveře vyrobené na míru 

mají profilaci a prvky odkazující 
na secesi a  zachovávají tak 
historický ráz bytu

Aby přítomnost dveří do koupelny byla co nejvíc 
potlačena, přechází výmalba stěny i na dveřní 
křídlo, na které je nutné ještě aplikovat svrchní 
ochranný a omyvatelný nátěr
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Z

VŠUDE DOBŘE...

Z rušné ulice v samém srdci Liberce vystoupáte po třech 

schůdcích a ocitnete se na prahu malého krámku, který 

láká své zákazníky omamnou vůní koření z celého světa, 

ve vzduchu se vznáší aroma pepře, chilli, vanilky... 

Vystavené dózy vyzývají návštěvníky k nadzvednutí víka 

a přičichnutí. 

Na cestu pěkně kořeněnou se více než před rokem vydali 

kolegové Miroslav a Lukáš, oba hnáni potřebou realizovat 

se i poté, co za nimi odpoledne zapadnou dveře kanceláře. 

Chtěli rozběhnout vlastní projekt, který by jim přinášel 

radost, zábavu, kreativitu i svobodu. Protože oba rádi 

vaří a koření je neodmyslitelnou složkou podporující 

chuť pokrmu, bylo otevření obchůdku Kouzlo koření 

přirozenou volbou. Po pracovní době oba opouštěli kancelář 

TEXT: HELENA MARKOVÁ, FOTO: LUKÁŠ HAUSENBLAS

Budete péct kuře a nevíte co na něj? 
Pokud jste z okolí Liberce nebo máte 
cestu kolem, neváhejte se zastavit 
v kouzelném obchůdku s kořením. 
Garantujeme vám, že odejdete nejen 
s kořením na kuře. 

OBCHOD 
S KOŘENÍM  

JENOM 
KVETE

ve skleněném domě, aby vyměnili oblek za zástěru a vrhli 

se do kulinářského experimentování, kombinování, hledání 

optimálního složení a poměru kořenících směsí. „Vaříme, 

zkoušíme, ladíme a pak začneme směs prodávat. Zpětné 

reakce zákazníků nám dávají impulz k vylepšování,“ 

popisuje Miroslav tajemství vyváženého poměru a dodává, 

„v současnosti nabízíme například tři druhy kari, ale 

zákazník si přeje hodně, hodně pálivou variantu, tak ji teď 

připravujeme. Nabídku přizpůsobujeme i sezonně. V létě se 

griluje, v zimě peče. Pro milovníky dezertů a pečení jsme 

cukr okořenili pistáciemi, mandlemi a mletým kokosem nebo 

i mátou.“ Kvalita koření, široká nabídka a příjemná atmosféra 

jsou důvodem, proč se zákazníci rádi vracejí. Kdo jednou 

přičichne, cestu do obchodu s kořením už nezapomene.

REDAKTORKA
HELENA 
NAVŠTÍVILA

KONTAKT:
KOUZLO KOŘENÍ, 
Pražská 16, Liberec

Liberec
zde jsme byli

I když majitelé umějí namíchat směs na přání, s návrhem 
a realizací interiéru se obrátili na designérku Kateřinu 
Čambalovou. Vzdušný interiér se nese ve stylu etno, 
kombinuje prvky typické pro Maroko, Indii a přímořské 
oblastí, odkud se koření dováží
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Chcete také představit 
svůj podnik? Napište nám 
na bydleni@bmczech.cz

Základní nabídku 
170 druhů koření a směsí 
doplňují majitelé podle 
reakcí zákazníků

Každý měsíc najdete 
v obchůdku nové recepty 
a tipy, jaké kombinace koření 
využít při vaření
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TEXT: HELENA MARKOVÁ, KOMERČNÍ PREZENTACE

Mít dobře zorganizovanou kuchyň, neznamená jen, že vypadá hezky 
navenek. Dobrá organizace v kuchyni může ovlivnit i to, jak jíme a jak 
s potravinami plýtváme. Pokud máme dobře uspořádané potraviny 
a suroviny, které v kuchyni skladujeme, snáze se nám pak s nimi pracuje.

VIDITELNĚ A DOSTUPNĚ
ORGANIZOVANĚ, 

Jak byste se cítili, kdyby známí nakoukli do vaší kuchyně?

Cítil(a) bych se dobře...
kdyby kuchyň byla čistá a hygienická

62 %
kdyby kuchyň byla dobře uspořádaná a uklizená

57 %
kdybych byl(a) spokojená s designem kuchyně

44 %

Cítil(a) bych se zahanbeně...
kdyby kuchyň byla špinavá a neuklizená

33 %
kdyby kuchyň byla malá a přeplněná

27 %
kdyby kuchyň nevypadala hezky (design)

20 %

V průzkumu IKEA bylo osloveno 8 500 lidí žijících v 8 světových velkoměstech
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Je prokázáno, že lidé se více soustředí na vzhled své 

kuchyně než na obsah skříněk, spíže nebo lednice. 

To samozřejmě není překvapující, protože kuchyň je 

často centrálním místem našeho domova, které je stále 

na očích. Podle profesora Briana Wansinka, autora textu 

„Bezmyšlenkovité jídlo: Proč jíme více, než myslíme“, 

to, co jíme a kolik toho jíme, závisí na tom, jak snadno je 

nám jídlo dostupné. Jinými slovy řečeno, to, co vidíme, 

velmi pravděpodobně taky sníme. Tím, že budeme více 

přemýšlet o přehledném skladování potravin, neovlivní 

jen to, co během dne poskytneme našemu žaludku, ale 

také to, co skončí v útrobách koše. V lednici zapomenutý 

jogurt, půlka másla hozená v přihrádce na nápoje, ve spí-

ži za všemi sáčky mouky a kornflejksů se krčí balení smě-

si na přípravu palačinek. Kolikrát se vám stalo, že jste se 

právě vrátili z nákupu a zjistili, že jste koupili potraviny, 

které už doma máte? Podle studie IKEA si každá pátá 

domácnost v nákupní tašce přinese omylem potraviny 

a nápoje, aby zjistila, že je doma už má. Nepřehledně ulo-

žené potraviny mají za následek jejich opomenutí a řada 

z nich končí v koši. Pevný řád a organizace za zavřenými 

dvířky kuchyňských sestav vede nejen k úsporám, ale 

přímo ovlivňuje i to, jak se stravujeme. Například ovoce 

nakupujte v množství, které sníte během několika dní. 

Uložte ho na stůl, uvidíte, jak rychle zmizí. Naopak slad-

ké zastrčte hluboko do skříně.

SKLADNÉ A CHRÁNĚNÉ
Uložení sypkých potravin, těstovin a dalšího do dóz, krabic 

a krabiček s sebou mimo udržení pořádku přináší i větší 

přehled, co kde máme, šetří místem a také prodlužuje 

životnost potravin. Protože obiloviny skladované v zakou-

pených obalech jsou lákadlem pro moly, chraňte obsah 

za pevnou stěnou dózy. Než mouku do nich přesypete, 

nechte ji několik dní v mrazničce, zbavíte se tak nechtě-

ných potravinových molů. Dózy lze naskládat na sebe, 

ušetříte tak místo ve skříňce a díky průhlednému materiá-

lu vždycky hned najdete to, co potřebujete.

ČISTĚ A UKLIZENĚ
Kolikrát se vám už roztrhl sáček, obvykle ten z plastu, 

a jeho obsah se ocitl všude? Poprašek mouky, rýže a čočka 

na polici, papírové obaly, které nelze omýt. Hezká nová 

kuchyň nás těší jen do okamžiku, než přijde návštěva 

a my znejistíme nad vládnoucím (ne)pořádkem v jejích 

útrobách. Z průzkumů vyplývá, že jsme více zahanbeni 

z nepořádku než z toho, že kuchyňské vybavení už leccos 

pamatuje. Rýži, čočku, mouku... přesypte do dóz, uvidíte, 

jak se rázem vylepší čistota a vzhled skříněk.

Kuchyňské vozíky a košíky 
nabízejí mobilní úložný 
prostor, který lze přemísťovat 
po kuchyni i mimo ni. Děrované 
stěny umožňují proudění 
vzduchu a udržují zeleninu 
a ovoce déle čerstvé

Koš Risatorp, lakovaná ocel, 
úchytka březová dýha, 
schváleno pro kontakt 
s potravinami, 25 x 26 x 18 cm, 
cena 299 Kč, www.ikea.cz

Dózy s víkem na suché potraviny Tillsluta, lze mýt 
v myčce, více velikostí, cena od 99 Kč/ks, www.ikea.cz

Dóza s víkem na suché potraviny IKEA 365+, transparentní 
plast, objem 0,3, 1,3 a 2,3 l, cena od 39 Kč, www.ikea.cz

nabízejí mobilní úložný 
prostor, který lze přemísťovat 
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VEZMĚTE SI NA OBĚD
Navařili jste víc, než sníte? Nepřejídejte se, ani potraviny 

nevyhazujte, ale oslavujte – zajistili jste si oběd na další 

den. Při ukládání do lednice zapomeňte na hrnce, kte-

ré jsou neskladné a zaberou tolik místa, že rázem celá 

organizace v chladničce vezme za své. Jídlo skladujte 

v krabičkách na obědy, které lze naskládat na sebe, 

a díky průhledným víkům svůj oběd snadno najdete. Jsou 

vhodné do mikrovlnky a jejich obsah si tak můžete rychle 

ohřát. Nechcete jíst stejné jídlo dva dny po sobě? Uložte je 

do mrazničky a snězte třeba za týden.

JAK ULOŽIT PŘEBYTKY
Trocha zbylého jídla po obědě, přemíra úrody na zá-
honu. Nic z toho by nemělo skončit v koši. Mrazte, 
zavařujte, chlaďte a konzumujte dny následující. Jídlo 
na několik dní uchováte nejlépe v lednici, a to v dózách 
s neprodyšným víkem, které udrží zbytky déle čerstvé. 
Průhledné víko umožňuje vidět obsah kdykoliv, když 
otevřete lednici, a připomene vám, co je potřeba sníst. 
Prázdné dózy poskládané do sebe nezabírají příliš 
místa a jsou kdykoliv po ruce.

ZAVAŘUJTE A KONZERVUJTE
Během sezony bedýnky přetékají ovocem a zeleninou 

za dostupné ceny. Stromy vás zasypávají horou meruněk, 

švestek či jablek, zatímco záhonek jste štědře osadili 

paprikami, rajčaty či fazolovými lusky. Využijte hojnosti 

a vsaďte na osvědčenou metodu, která fungovala dlouho 

před vynálezem chladniček a mrazniček. Zavařujte! Mar-

melády, kompoty, čatní, sirupy neopomeňte označit štítky 

a visačkami. Skladujte je na suchém, chladném a ideálně 

tmavém místě, po otevření je uložte do lednice a co nej-

dřív zkonzumujte.

ZAMRAZTE
Uložení do mrazicího boxu představuje rychlou a snadnou 

formu, jak posunout termín spotřeby potravin a zachovat 

jim výživové hodnoty. Zamrazit lze přebytečné ovoce, 

maso nakoupené v akci, ale také bylinky, vývar nebo 

vaječný bílek. Dbejte, abyste měli krabičky a sáčky dobře 

označené, jinak už za měsíc nebudete vědět, co a kdy jste 

do mrazničky vložili, a ani délka trvanlivosti zamrazené 

potraviny není bez limitu. Při -18 °C se doporučuje napří-

klad ovoce a hovězí maso spotřebovat do 12 měsíců, zele-

ninu a drůbež do 10, vepřové do 6 a pečivo do 3 měsíců.
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Dóza s víčkem z kolekce 
Hemsmak, sklo, objem 0,25 
nebo 0,5 l, cena od 69 Kč/2 ks, 
www.ikea.cz

Taška na mražené potraviny 
Förnybar, předtištěný panel 
na označení data a názvu, objem 
1, 3 nebo 5 l, cena od 29 Kč/50 ks, 
www.ikea.cz

Krabička na oběd Festmåltid, 2 odnímatelné 
vložky s třemi přihrádkami, cena od 99 Kč, 
www.ikea.cz

Dóza s víčkem Ljust, plast, lze mýt v myčce, 
3 velikosti, cena od 79 Kč, www.ikea.cz

062_064_BD10.indd   64 21.09.15   12:49



KOMERČNÍ PREZENTACE

Liebherr získal prestižní ocenění Red Dot Design Award za podstavnou 
vinotéku Vinidor UWT 1682 a vestavnou BioFresh chladničku IKBP 3550. 
Chladnička Side-by-Side od Liebherr SBSbs 7263 získala ocenění Interior 
Innovation Award 2015 v kategorii „Kuchyně a domácnost“ a iF Design 
Award za produktový design.

Více na www.mctree.cz

Ocenění „Red Dot Design Award“ je 

pečetí kvality pro špičkový design 

a inovace, které celosvětově pouka-

zuje na rozdíly v kvalitě. Ocenění Red 
Dot Design Award za produktový 

Interior Innovation Award je 

nezávislé průmyslově orien-

tované ocenění udělované 

nezávislým sdružením German 

Design Council. Hodnotící krité-

ria zahrnují jak užitné vlastnosti 

a technologickou vyspělost, tak 

i vzhled, bezpečnost, šetrnost 

k životnímu prostředí a další 

kritéria zaručující kvalitu pro-

duktu i navazujících služeb. 

iF Design Award je mezinárod-

ní prestižní soutěž zaměřená 

na inovativní produkty s výji-

mečným designem, kterou pořá-

dá iF Industrie Forum Design  

již od roku 1953.

LIEBHERR 
sbírá ocenění

 design, které se datuje od roku 1954, 

je dnes jednou z největších a nej-

známějších designérských soutěží 

na světě. V letošním roce vybírali 

oceněné výrobky vynikající návrháři, 

vážení profesoři designu a odborní 

novináři z počtu 4 928 inovativních 

podání z 25 různých zemí.

Oceněná vestavná chladnička IKBP 
3550 s technologií BioFresh klade 
důraz na kombinaci úspory energie 
a komfortu obsluhy. Chladnička je 
v energetické třídě A+++. Celkový objem 
chladničky je 245 l a z toho je 99 l určeno 
pro BioFresh. Unikátní technologie 
BioFresh výrazně prodlužuje čerstvost 
potravin při zachování všech vitaminů 
a chuťových vlastností. Díky SoftSystemu 
se dveře chladničky IKBP 3550 plynule 
a tiše zavírají a nově přidané potraviny 
jsou automaticky rychle zchlazené 
technologií SuperCool. V ledničce 
nechybí ani přihrádka na láhve.

Druhý oceněný produkt je podstavná 
vinotéka Vinidor UWT 1682. V této 
vinotéce uskladníte až 34 lahví typu 
Bordeaux. Prosklené dveře jsou 
vybavené technologií TipOpen 
a SoftSystem. TipOpen umožnuje 
snadno otevřít dveře pouhým dotekem, 
proto můžete vinotéku dokonale 
integrovat do kuchyně pomocí 
bezúchytkového systému. Lahve jsou 
ve vinotéce uložené na dřevěných 
roštech s teleskopickým výsuvem.

Chladnička Liebherr SBSbs 7263 je 
z atraktivní černé nerezové oceli, 
která působí exkluzivním 
a nadčasovým dojmem.  Působivý 
design je doplněn o špičkové 
technologie chlazení, které udrží 
vaše potraviny dlouho čerstvé. 
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NÁJEM, NEBO 
PODNÁJEM?
Většina lidí nevidí mezi nájmem a pro-

nájem rozdíl, ten je přitom markantní. 

Nájmem se rozumí situace, kdy majitel 

nemovitosti přenechá svůj byt či dům 

k dočasnému užívání druhé osobě a ta 

mu za to platí nájemné. Oproti tomu 

podnájem vzniká ve chvíli, kdy samotný 

nájemce dává třetí osobě do podnájmu 

byt nebo jeho část. Peníze potom inka-

suje sám nájemce. Podnájem může být 

sjednán maximálně na stejně dlouhou 

dobu jako nájem. Z tohoto důvodu by se 

podnájemce měl dostatečně infor-

movat o tom, kdy ke skončení nájmu 

dojde. Snadnější je i samotná výpověď. 

Tu může podnájemce dostat bez udání 

důvodu. Výpovědní lhůta může být totiž 

nájemcem ve smlouvě o podnájmu 

určena libovolně. Není-li však ve smlou-

vě lhůta upravena, je standardně, 

tříměsíční. Podnájmům nahrává i nový 

občanský zákoník. Majitel nemovitosti, 

která je předmětem nájmu, uzavírá 

smlouvu pouze s nájemcem. S kým ji 

uzavře, si tedy může vybrat. To ještě 

před rokem 2014 platilo i u podnájmů. 

Nový občanský zákoník ale přinesl mož-

nost podnájmu bez souhlasu majitele 

nemovitosti. To je možné jen v případě, 

že nájemce v bytě nebo domě bydlí 

společně s podnájemníkem, majitel ale 

v tomto případě nemůže nijak protesto-

vat. Pokud je situace opačná a nájemce 

dává k dispozici celou nemovitost, 

kterou sám trvale neobývá, souhlas 

majitele je nutný. V případě, že nájemce 

souhlas od majitele nemá, a přesto dává 

byt k užívání podnájemníkům, může mu 

majitel nemovitosti dát výpověď z bytu 

pro hrubé porušení povinností. 

Zdroj www.hjf.cz

ATRAKTIVNÍ SLUŽBA 
Potřebujete pomoci s domácími pra-

cemi, úklidem, s prací na zahradě, se 

stěhováním, nebo hledáte hodinové-

ho manžela, nebo jste naopak šikovný 

řemeslník, který chce své služby 

nabídnout? Portál Super soused je 

prvním českým projektem, který pro-

pojuje nabídku a poptávku po drob-

ných pracích v domácnosti a zároveň 

nabízí kompletní škálu garancí (např. 

platbu obratem za odvedenou realiza-

ci, pojištění realizovaných prací aj.), 

www.supersoused.cz

JAK ŘEŠIT SITUACE V BYTOVÉM DOMĚ 
Koupili jste si byt a stali jste se tak i vlastníky odpovídajícího podílu na domě. 

Z toho vyplývá i společné rozhodování a zajišťování správy bytového domu. 

Stává se, že na domovní schůzi někteří majitelé bytů bojkotují jakékoliv snahy 

o rozvoj bytového domu a vyvolávají konflikty? Navštivte seminář Potížista v by-

tovém domě, dlužníci v bytovém domě, který 29. října pořádá Česká akademie 

bydlení. Dozvíte se, jak s těmito lidmi jednat a navíc zjistíte, jak komunikovat 

s případným dlužníkem a jaké jsou zákonné možnosti k dosažení úhrady dluhu. 

Seminář je zdarma, www.ceskaakademiebydleni.cz 

Chcete se zbavit obývací stěny či televize, 
nebo naopak sháníte křeslo na chalupu? 
Na stránkách www.nevyhazujto.cz můžete 
nepotřebné věci darovat za odvoz nebo 
třeba právě zmíněné křeslo za odvoz získat.

FINANCE
& NOVINKY
Zorientovat se na finančním trhu není 
jednoduché. Poradíme vám, jak naložit 
s financemi, a představíme novinky, které se 
dotýkají i vašeho bydlení.
PŘIPRAVILA: EDITA ERBSOVÁ
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KINHA
V PRODEJI 

OD ZÁŘÍ
2015

Vydalo nakladatelství Knižní klub, www.bux.cz, www.euromedia.cz

UKLIĎTE SI 
jednou provždy!

O bviňovat sami sebe nebo ostatní členy domácnos-

ti z nepořádnosti nepomůže – chyba je totiž úplně 

jinde. Možná jste už o metodice uklízení přečetli 

spoustu článků v časopisech, anebo dokonce i knížek, ale 

nikde vám neřekli to hlavní: že si totiž nejprve musíte dát 

do pořádku svůj vztah k věcem, které vlastníte.

Japonská odbornice na úklid Marie Kondo byla touto te-

matikou fascinována už od dětství, možná i proto, že jako 

prostřední ze tří dětí byla neustále obklopena předměty, 

které doslova volaly po uklizení. Když jí bylo pět, začala číst 

časopisy pro hospodyňky, od školy se metodikou uklízení 

začala zabývat systematicky – ale stále nebyla s výsled-

kem svého snažení spokojená, protože se do jejího domo-

va opakovaně vracel chaos. Teprve když v patnácti narazila 

na knížku Umění zbavovat se věcí, pochopila, odkud musí 

začít. Jenom o umění vyhazovat však její bestseller Zázrač-
ný úklid – Pořádek jednou provždy (The Life-Changing Ma-

gic of Tidying Up) není. Kniha, jíž se v Japonsku, Německu, 

Velké Británii a Spojených státech prodalo už více než dva 

miliony výtisků, vás naučí dívat se na věci ve vaší domác-

nosti jinýma očima, takže už nebudete řešit co vyhodit, ale 

co si naopak ponechat. Poradí vám také, jak s těmito věcmi 

zacházet, jak a kam je ukládat. Poselství obsažené v knize je 

natolik nakažlivé, že se začnete jejími radami řídit již v prů-

běhu čtení, a než ji dočtete, bude vaše domácnost pravdě-

podobně v dokonalém pořádku. Díky metodě Marie Kondo 

proměníte svůj domov jednorázově a s chutí v trvale uklize-

né prostředí. Brzy zjistíte, že se vám díky tomu změní celý ži-

vot: získáte větší sebejistotu, budete úspěšnější a načerpáte 

motivaci k tomu, abyste si dopřáli to, po čem toužíte. A mož-

ná i konečně zatočíte s přebytečnými kily. Především ovšem 

načerpáte energii k tomu, abyste žili podle svých představ. 

„Když si dáte do pořádku dům, dáte si do pořádku také svoje 

záležitosti a svoji minulost. V důsledku toho můžete celkem 

jasně pochopit, co v životě potřebujete a co ne, co byste měli 

nebo neměli dělat,“ říká Marie Kondo.

Určitě to také znáte: jednou za čas se vzchopíte k maximálnímu výkonu, uklidíte celou domácnost, 
takže je jako ze škatulky – a po týdnu dostanete depresi z toho, že můžete klidně začít znovu, 

protože už je zase všechno vzhůru nohama.
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Byt, který obývá člověk s duší umělce, vždycky vyzařuje zvláštní kouzlo. 
Jan Konečný, herec z Divadla pod Palmovkou, si ten svůj v pražské Bubenči 

dával dohromady dlouhých šest let. Teď už ho jen „dělá hezký“.

CYRANO JEL DODÁVKOU
JAN KONEČNÝ

„Naše rodina bydlela původně v Karlíně. Když jsem šel 

studovat DAMU, chtěl jsem se osamostatnit, a tak jsem 

postupně bydlel na koleji a po podnájmech. Před šesti 

lety jsem se nastěhoval sem do Bubenče, do bytu, který 

původně obývala moje pratetička,“ vypráví herec Jan Ko-

nečný, kterého můžete vídat nejčastěji na jevišti Divadla 

pod Palmovkou. 

Dědečkovo poselství 
Dům v klidné části pražské Bubenče, vzdálený jen kousek 

od Stromovky, sice prošel stavební rekonstrukcí, ale mno-

hé bylo třeba dodělat. Navíc všechny místnosti v bytě byly 

až po strop zaplněné starým nábytkem, koberci a hroma-

dami dalších věcí. Taky tu chyběla kuchyň. 

„Zpočátku jsem jen dlouhé měsíce třídil věci, odvážel je 

do sběrny nebo vyhazoval na skládku. Pak jsem začal bu-

dovat kuchyň. Netušil jsem, že to bude trvat tak dlouho… 

Teď jsem se konečně po šesti letech dostal do fáze, kdy 

se nemusím věnovat stavebním úpravám, ale už to tu jen 

dělám hezké.“

Starý byt vyzařuje noblesní atmosféru – slunce sem teď 

v poledne svítí velkými okny a ještě zvýrazňuje kresbu 

dřeva na původních, nově zrenovovaných parketových 

podlahách. 

„Tohle je místo, které mám moc rád. Když jsem tu začínal 

bydlet, měl jsem postel postavenou před oknem. Trávil 

jsem tehdy hodně času v divadle a býval tam až do noci, 

takže mě bavilo, že mi po ránu svítí sluníčko do postele.“ 

Někdy je už ale slunečních paprsků příliš a pak přijde 

vhod dělicí závěs, kterým se dá místnost podle potřeby 

TEXT: JANA VAŇÁTKOVÁ. FOTO: JIŘÍ HURT

zastínit. Třeba když Jan usedne ke klavíru nebo na gauč 

s některou ze svých oblíbených knížek. „V knihovně jsou 

některé knížky mé mamky, táty, dědečkovu knihovnu jsem 

podědil skoro celou. Když jsem do ní poprvé nahlédl, zažil 

jsem něco neskutečného – objevil jsem tu všechny knihy, 

které jsem v té době nutně potřeboval ke studiu a do té 

doby je zoufale sháněl po knihovnách a antikvariátech. 

Byla tu kompletní filmová knihovna.“

Foyer v obýváku
I divadelní plakáty, které tvoří originální výzdobu bytu, 

mají svoji historii. „Divadlo pod Palmovkou je nyní 

v rekonstrukci, proto se rušila některá výzdoba. Plakáty, 

které tady visí, pocházejí právě odtamtud. Poprosil jsem 

o ně, protože jinak by šly do archivu nebo by se ztratily. 

Visí tu úplně stejně, jako visely v divadelním foyer. Jsou 

upevněné na speciální měkké desce, což byl při stěhování 

malinko problém. Přece jen byly trochu neskladné. Třeba 

tady Cyrano se mi nevešel do žádného auta. Museli jsme 

ho vézt dodávkou. A ten kord, který vás tak zaujal, to je 

dárek, jehož si nesmírně vážím. Dostal jsme ho od Karla 

Basáka, který byl mým učitelem šermu na DAMU.“

U některých věcí v interiéru trochu váhám, zda jsou sku-

tečně původní, nebo zda se jedná o zdařilé repliky. „Snažil 

jsem se zachovat z původního interiéru, co se dalo. Byla tu 

spousta nádherných věcí – například ty úžasné mosazné 

lustry a lampy, které vidíte v ložnici, jsou původní. Když 

jsem je našel, byly úplně černé. Takhle krásně vypadají 

díky šikovnému známému, který je dokázal zrenovovat 

do úplné dokonalosti.“ Také se stojací lampou se Jan 

nechtěl rozloučit, i když jí chybělo stínidlo. Originální širm 

vyrobil ze své diplomové práce… Aspoň tak prý zůstala 

zachovaná a má ji dennodenně na očích. 

Vaření v trojúhelníku
Byt je dobře umístěný, světlý, tichý. Jan jen lituje, že nemá 

balkon a že obyvatelé domu nemají přístup na pozemek 
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Obývací pokoj, 
kde je vždycky 
dostatek světla, má 
Jan moc rád. Klavír 
i knihovna tu mají 
své stálé místo
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„Mám knížky srovnané 
ve dvou řadách, ale to se 

nedá nic dělat. Nechci, aby 
byly někde v krabicích, 

a nedokážu se jich zbavit.“

 Jan Konečný
• narodil se v Praze v roce 1983 

• vystudoval herectví na DAMU (absolvoval titulní rolí 

v Moliérově Donu Juanovi) 

• během studií hrál v autorském Divadle SKOK, Divadle 

ABC, Divadle v Řeznické a ve Východočeském 

divadle v Pardubicích  

• od října 2007 je členem Divadla pod Palmovkou 

• k jeho nejznámějším rolím patří Charlie Babbitt 

(D. Gordon: Rain Man – za tuto roli byl v širší 

nominaci na Cenu Thálie), Christopher Wren 

(A. Christie: Past na myši), Wally Wilkins (N. R. Nash: 

Pozor, jaguár!), Billy Bibbit a Ruckly (D. Wasserman: 

Přelet nad kukaččím hnízdem), Mr. Forbright 

(M. Cooney: Nájemníci pana Swana) a mnoho dalších 

• pracuje také v dabingu, hrál v televizních seriálech 

a filmech Zdivočelá země, Ordinace v Růžové 

zahradě, Tajemství, Vraždy v kruhu, Případ pro 

rybáře, Hodinový manžel nebo Legends 2

• je držitelem Ceny Jiřího Adamíry pro mladé začínající 

umělce  

• v současné době ho můžete vidět např. v inscenacích: 

M. Cooney: Nájemnící pana Swana (Mr. Forbright), 

D. C. Jackson: Můj romantický příběh (Tom), 

C. Goldoni: Poprask na laguně (Toffolo), 

W. Shakespeare: Othello (Cassio/Lodovico) ad. 
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ve vnitrobloku. Společenství vlastníků kdysi neprojevilo 

o zahradu zájem. „To mě trošku mrzí, protože naše děti by 

si tam mohly hrát a my bychom je měli hezky pod dohle-

dem…“ Ale hned optimisticky dodává, jak je rád, že může 

koukat do zeleně, navíc na krásné vzrostlé stromy. 

Také úzké okno kuchyně je situované do vnitrobloku. Vů-

bec celá kuchyň, jejíž tři stěny tvoří trojúhelník, je svými 

rozměry atypická. Originální je i kombinace barev. V době, 

kdy si skoro všichni pořizují bílé kuchyně, si Jan vybral 

výrazně červenou a ještě ji doplnil modrými obklady. 

„Mám rád červenou, tak jsem si řekl, proč ne červenou 

linku. Musím pochválit IKEA. Našli jsme tam různé typy 

skříněk, takže jsme mohli vyřešit i tenhle atypický prostor. 

Horší to bylo s obklady. Líbily se mi tyhle tyrkysově modré. 

Když jsem je šel objednat, řekli mi, že mi je mohou přivézt 

z Itálie až za 3 měsíce. Souhlasil jsem, jenže nakonec mi je 

přivezli za 5 měsíců a ještě jich bylo málo. Takže jsem si je 

musel doobjednat a čekat další 3 měsíce. Kuchyň už byla 

dávno hotová a já žil zase v provizoriu a čekal na obklady,“ 

vypráví Jan, ale od nepříjemných vzpomínek rychle přejde 

k těm hezkým a s úsměvem pokračuje. „Tenhle byt byl 

původně rozdělený na dvě části – v jedné polovině bydlel 

pradědeček a druhou polovinu obývala prateta. Pamatu-

ju si, že pradědeček měl v pokoji gauč, na který si chodil 

po jídle odpočinout. A když se mylo v neděli po obědě 

nádobí, nesmělo se cinkat příbory.“  

Na ryby i na Hrad
„Když se sem nastěhovaly moje holky (přítelkyně Natál-

ka s dcerou Aničkou), vznikla z jednoho pokoje ložnice 

a z bývalého pokoje pro služku jsme udělali dětský pokoj.“ 

Ten má okno do vnitrobloku, proto dostal rázem statut 

nejtišší a nejpříjemnější místnosti z celého bytu. Zatím ji 

obývá devítiletá Anička, ale už brzy se bude o pokojík dě-

lit se sourozencem, který se má Janovi a Natálce narodit 

na konci září. Do té doby ještě plánují udělat v pokojíku 

drobnější úpravy. 

Divím se, že si devítiletá slečna vyzdobila svůj holčičí 

pokojík plakátem s rybami. Jan hned přichází s vysvětle-

ním – to on je rybář, ale dcerka chodí na ryby s ním a moc 

ji to baví. „I kvůli téhle zálibě je Bubeneč ideálním místem 

pro bydlení,“ pochvaluje si. „Chytáme třeba na Císařské 

louce u výpusti. Do Stromovky to máme od dveří domu 

pět minut. Chodím si tam zaběhat, večer tam s přáteli 

grilujeme.“ Na Hrad je to prý odtud volnou chůzí nece-

lých dvacet minut a v dosahu jsou i dvě stanice metra A. 

„Můžu si vybrat, zda na něj naskočím na Hradčanské, 

nebo na Dejvické – z obou stanic jsem během chvilky 

v centru Prahy. Do divadla ale jezdím nejraději na kole – je 

to o deset minut kratší než tramvají. Té dávám přednost 

jen tehdy, když se musím učit texty,“ směje se Jan a ještě 

nás upozorňuje na několik příjemných hospůdek v okolí. 

„Naše je ta U Viléma. Právem se o ní říká, že je to nejlepší 

zahradní restaurace v Bubenči. Mimochodem – naproti 

výčepu je umístěná deska s vyrytou básní od Magora 

Jirouse, kterou napsal přímo pro tuhle hospodu.“ 
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ŠKOLA STYLU

O

Oregano, skořice, čili papričky…  
To je koření, která mexické kuchyni 
přináší typickou barevnost a vůni. 
Stejně barevný a uvolněný může být 
i váš byt s příchutí Mexika!  

NESPOUTANÁ 
KRÁSA

MEXIKA

Okouzlil vás nespoutaný mexický styl bydlení? Začněte 

pěkně od podlahy, ta by měla být ideálně ze dřeva nebo 

dlažby pokryté ručně tkanými barevnými koberečky, které 

mohou zdobit i stěny. Na podlaze se mohou objevit i větší 

polštáře nebo pufy, které můžete využívat k občasnému 

sezení. Mexický styl si libuje ve výrazných barvách, které 

se nejčastěji objevují na stěnách. Oblíbené jsou kombinace 

zemité barvy hořčice, terakoty a khaki, které se kombi-

nují s odstíny pouště a barvou borovic, ale také červená 

s modrou nebo dva sytější odstíny jedné barvy. Ne všechny 

TEXT: EDITA ERBSOVÁ

stěny musí být nutně vymalované těmito barvami, efektu 

dosáhnete, i pokud vyberete barvy, které vás nejvíc baví, 

a vymalujte pouze dvě stěny, které nezakrývá příliš mnoho 

nábytku. Nejtypičtějším nábytkem kuchyně a jídelny jsou 

vyřezávané skříňky, stoly a stolky a barový pult s barev-

nými stoličkami, to vše z masivního mahagonového nebo 

ebenového dřeva, případně v kombinaci s kovovým pod-

nožím a keramickou mozaikou. Keramika se objevuje také 

na obkladech s typickými mexickými motivy. Na oknech 

ponechte pouze závěsy třeba i z vícebarevné tkaniny nebo 
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EXPERIMENTUJTE – TUPOVÁNÍ NA STĚNU
• Vyberte si kombinaci dvou či více barev, buď 
různých, nebo dvou odstínů jedné barvy. První nátěr 
stěny udělejte libovolnou hustší barvou štětcem nebo 
válečkem a nechte dobře zaschnout. 

• Druhý nátěr proveďte řidší barvou a natřete štětcem 
vždy pouze takovou plochu, kterou obsáhnete z jednoho 
místa. Mořskou nebo jinou houbou rozmazávejte vlhkou 
barvu jakoby do kruhu. 

• Barvu můžeme nanášet též tupováním. Houbu 
namočíme do barvy, vymačkáme a poklepáváním 
nanášíme na povrch. Po zaschnutí můžete povrch přetřít 
ochrannou vrstvou laku. 

bavlny zavěšené na kovové záclonové tyči, které budou 

barevně ladit se stěnami. Interiér by měly doplňovat dřevě-

né sošky a typická originální pestře pomalovaná keramika 

a sklo v podobě váz, misek, mís a talířů. K vyšperkování 

interiéru poslouží cínové rámečky a rámy zrcadel, barevné 

pletené koše v tradičních vzorech, kovové svícny, kaktusy, 

agáve nebo juky v gigantických velikostech (pokud máte 

prostor) v pestrých květináčích, v kuchyni pak zavěšené čili 

papričky a trsy kukuřice, které ještě s fazolemi tvoří základ-

ní složku mexické kuchyně.
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Ručně vyrobený a ručně 
dekorovaný glazovaný obklad 
Lagartija, 10,5 x 10,5 cm, 
cena 49 Kč, www.lagartija.cz

Dvoudveřová skříň 
Eden, lakovaná MDF, 
105 x 55 cm, výška 180 cm, 
cena 18 990 Kč, 
www.sobnabytek.cz 
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TEXT: MARTINA PAULOVÁTEXT: MARTINA PAULOVÁ

Pizza vtrhla do českých jídelníčků 
s velkou razancí. Zatímco jiné 
pokrmy polehoučku útočily 
na chuťové buňky opatrných Čechů, 
tahle placatá pochoutka se u nás 
zabydlela bez skrupulí a prý jí ročně 
sníme 31 milionů kusů. To už stojí 
za pozornost.

Pizza vtrhla do českých jídelníčků 

PIZZAPIZZA
DOMÁCÍ

74 BYDLENÍ

KDE SE VZALA
Poprvé bylo slovo pizza zdokumentováno v roce 997 v Gaetě. 

Podobné jídlo se ale připravovalo už v neolitu. Do 16. století 

však bylo jídlo jménem pizza jen pro chudé a tisíce chutí na-

bralo až později. V roce 1843 už Alexandre Dumas popisoval 

různorodost náplní a 11. června 1889 upekl neapolský výrob-

ce pizzy Raffaele Esposito na počest manželky krále Umberta 

I. královny Margherity Savojské první margheritu s mozza-

rellou, rajčátky a bazalkou, surovinami, které reprezentovaly 

barvy italské vlajky. 

Podobné jídlo se ale připravovalo už v neolitu. Do 16. století 

však bylo jídlo jménem pizza jen pro chudé a tisíce chutí na-

bralo až později. V roce 1843 už Alexandre Dumas popisoval 

různorodost náplní a 11. června 1889 upekl neapolský výrob-

ce pizzy Raffaele Esposito na počest manželky krále Umberta 

rellou, rajčátky a bazalkou, surovinami, které reprezentovaly 

Trouba Hotpoint FT 851, 
multifunkční, 7 programů, 
60 x 54,5 x 60 cm, cena 11 990 Kč, 
www.hotpoint.cz
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RECEPT NA TĚSTO 

Suroviny: 
500 g hladké pšeničné mouky, 10 g suchého 

droždí nebo kvasnic, 2 špetky soli, 2 polévkové 

lžíce panenského olivového oleje, 3 dl čisté vody

Postup:
Mouku smícháme s kvasnicemi a solí, přidáme 

olivový olej a poté vodu. Lehce promícháme, 

a až se těsto začne spojovat, velmi lehce ho 

hněteme a ručně promačkáváme po dobu cca 

5 minut. Těsto musí být stále měkké a vláčné, 

nesmí se lepit, jinak přisypáváme trochu mouky, 

až vznikne kompaktní vláčná hmota. Těsto 

zaprášíme moukou a necháme zakryté čistou 

utěrkou 24 hodin odpočívat v lednici.

TĚSTO JE ZÁKLAD
Základ pizzy tvoří světlé chlebové těsto z vody, mouky, soli, 

olivového oleje a kvasnic. Na něj se pak rozetře rajčatový 

základ neboli sugo di pomodoro a naskládají další ingredience 

včetně nepostradatelné mozzarelly z buvolího mléka. Neza-

pomeňte, že těsto vyžaduje nejméně 24 hodin na dostatečné 

vyzrání a fermentaci, aby získalo správnou lehkost a vláčnost 

a po upečení bylo křehké a křupavé. Když se vše podaří, tenká 

placka se sugem a oblíbenými surovinami se při vysoké teplo-

tě 7 až 11 minut peče. Ideální je na to kamenná pec, ale doma 

postačí horkovzdušná trouba nastavená na 250 °C.   

Robot STM 3018, 3 nástavce 
na míchání, 11 barev na výběr, 
vyrábí Sencor, cena 2 499 Kč, 
www.sencor.cz

Pečicí forma na pizzu Delícia,  
perforovaná, Ø 32 cm, cena 189 Kč, 
www.tescoma.cz

, 3 nástavce 
na míchání, 11 barev na výběr, 

Kámen na pizzu s madly Gourmet 
BBQ system, vyrábí Weber, 
cena 1 369 Kč, www.wgrills.cz
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STOLOVÁNÍ
NA VRCHOLU
Italové tvrdí, že pizza se dá udělat na 20 tisíc způsobů, 

takže se můžete řídit vlastní chutí. Inspirovat se lze tradič-

ními recepty na světoznámé pizzy: pizza napoletana s mo-

zzarellou, olivovým olejem, rajčatovým sugem, čerstvou 

bazalkou a ančovičkami, pizza marinara s černými olivami, 

kapary, rajčatovým sugem a ančovičkami, pizza margheri-

ta s rajčatovým sugem, mozzarellou a čerstvou bazalkou, 

nebo pizza capricciosa s mozzarellou, žampiony, italskou 

sušenou šunkou, artyčoky, vařeným vejcem a černými 

olivami.

NA TALÍŘI
Hotovou pizzu je třeba s grácií naservírovat. Roztavený 

sýr se táhne, sušenou šunku není úplně snadné překro-

jit a rajčátka dokážou nadělat pěknou paseku. Proto je 

dobré se předzásobit vhodnými nástroji, abyste mohli 

pizzu naporcovat a přenést na talíře. Výborným pomocní-

kem je plát na pizzu s drážkami z žáruvzdorné keramiky, 

na kterém pizzu jak dokonale upečete, tak i naservírujete.  

Drážky umožní, aby vzduch cirkuloval a pizza se propekla 

do křupava. Ucha zajistí snadnou manipulaci a servírování 

přímo na stůl, kde navíc plát udrží pizzu dlouho horkou. 

Porcovat můžete buď praktickými nůžkami, ostrým koleč-

kem na pizzu, nebo speciálním nožem, který nepoškodí 

ani antiadhezní povrch, pokud pečete pizzu ve formě 

s teflonovou vrstvou. 

5x talíř na pizzu

1 2 3

Nůžky na pizzu Delícia, podebírací 
lopatka ze žáruvzdorného nylonu, 
čepele z prvotřídní nerezavějící oceli, 
rukojeti z odolného plastu, cena 299 Kč,  
www.tescoma.cz

5x talíř na pizzu

sušenou šunkou, artyčoky, vařeným vejcem a černými 

5x talíř na pizzu

Nůžky na pizzu Delícia, podebírací 
lopatka ze žáruvzdorného nylonu, 
čepele z prvotřídní nerezavějící oceli, 
rukojeti z odolného plastu, cena 299 Kč, 
www.tescoma.cz
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1. Talíř na pizzu Love, porcelán, 
Ø 33 cm, vyrábí Bormioli Rocco, 
cena 118 Kč, 
www.domacipotreby-vareka.cz
2. Talíř Pizza, porcelán, Ø 31 cm, 
vyrábí Brandani, cena od 300 Kč, 
www.enriquez.it
3. Talíř na pizzu, porcelán, vyrábí 
House by John Lewis, cena od 600 Kč,  
www.the-lust-list.co.uk
4. Podnos na pizzu s řezacím 
kolečkem, bukové dřevo a ušlechtilá 
ocel, Ø 36 cm, cena 849 Kč, 
www.butlers.cz
5. Talíř Artesano Provençale, 
jemný porcelán vhodný do myčky 
i mikrovlnky, Ø 32 cm, vyrábí 
Villeroy & Boch, cena 920 Kč, 
www.luxurytable.cz

, porcelán, 

Pokud jste milovníci pizzy, nesmí ve vaší 
domácnosti chybět talíř o průměru 32 cm, 
na který se pizza dobře vejde

4 5
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Nůž na pizzu Delícia, vynikající 
zejména pro použití ve formách 
a nádobí s antiadhezním 
povrchem, vhodné do myčky, 
cena 99 Kč, www.tescoma.cz

Kráječ na pizzu Top Spin, vyrobeno z ABS, 
silikonu a nylonu, nerezové ostří, vyrábí 
Rocket, cena 375 Kč, www.naoko.cz
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Bez automatické pračky se obejdeme 
jen stěží. Bez sušičky častěji. Dnes už 
málokdo spatřuje romantiku v praní 
na valše... Osiřely i prádelny a sušárny 
v činžovních domech. Není divu, 
každý si pořizuje své vlastní dokonalé 
pomocnice.pomocnice.
TEXT: LENKA SAULICHOVÁ

TECHNIKA

Bez automatické pračky se obejdeme 

DOČISTA 
I DOSUCHA

REDAKTORKA
LENKA RADÍ
Pokud perete 

především při 

nízkých teplotách 

a vaše pračka 

začne zapáchat, 

pusťte ji občas 

na vyšší teplotu. 

Zpravidla postačí 

jeden cyklus, aby se vyčistil 

buben, vana i trubky, kde se 

mohou při nízkých teplotách 

usazovat zbytky pracích 

prostředků a s nimi i různé 

nečistoty.

Pračka Smeg LBB14RO, energetická třída 
A, objem prádla 7 kg, 15 programů, úložný 
prostor ve dveřích, spotřeba vody 47 l, 
59/78 dB, ve více barvách, cena 45 990 Kč, 
www.smeg.cz
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PRAČKY
Ty vyspělejší už nabízejí nejúspornější třídu A+++ -50 % 

a spotřebují přibližně 50 l na jeden standardní prací cyklus. 

Kromě ceny elektrické energie stoupá také cena vody. Proto 

si při nákupu nové pračky všímejte i její spotřeby. Na štítku 

je uvedena v litrech za běžný prací cyklus (5 kg bavlněné-

ho prádla, praní při 60 °C). Bez újmy na kvalitě vypraného 

prádla lze snížit spotřebu elektrické energie i vody také 

volbou vhodného programu. Pračky dovedou díky novým 

technologiím prát při nižších teplotách, přičemž si samy 

regulují spotřebu vody i pracího prostředku (například 

podle znečištění vody). Pomocí váhy a nasákavosti také 

dovedou identifikovat druh materiálu, z něhož je prádlo 

vyrobené, a tomu dokonale přizpůsobit cyklus a průběh 

praní. Některé nové modely jsou vybaveny zásobníkem 

na prací prostředek (sypký i tekutý) a ten si samy dávkují 

a odebírají podle potřeby. Jste-li v časové tísni a nemáte 

prádlo hodně zašpiněné, oceníte program, který zkrátí dobu 

praní třeba jen na 15 až 30 minut. Jistě si oblíbíte i funkce, 

které využívají k osvěžení prádla páru. Ta pomáhá vyrovnat 

pomačkání nebo také odstranit pach, kterým jste načichli 

třeba v zakouřeném prostředí. Funkce přímého sprchování 

pomáhá předejít skvrnám na prádle při větší koncentraci 

pracího prášku. Speciálně upravené bubny zase chrání prá-

dlo před poškozením. Moderní pračky jsou vybavené funk-

cí, která vás ochrání před vytopením sousedů, a hodit se 

bude i funkce, která po skončení praní zajistí, že se pračka 

sama vypne, nebo program, který umí automaticky vyčistit 

pračku i její zásobník s přihrádkami na prací prášek. 

Pračka Indesit IWUD 41252 C ECO EU, 
energetická třída A++, objem prádla 
4 kg, 52/73 dB, 16 programů, speciální 
program pro péči o sportovní oděv, 
odložený start, průměrná prodejní 
cena 8 490 Kč, www.indesit.cz

Pračka Bosch WAT28460BY, 
energetická třída: A+++ -30 %, 

objem prádla 8 kg, funkce 
varioPerfect (speedPerfect 

zkrátí dobu praní; ecoPerfect 
sníží spotřebu energie), velký 

výběr programů včetně 
programu AlergiePlus, 

nerezový buben VarioDrum 
pro šetrné a intenzivní praní, 

cena 18 190 Kč, 
www.bosch-home.com/cz

Pračka Samsung 
WW80J6610CW/LE 
s invertorovým 
motorem, energetická 
třída A+++, objem 
prádla 8 kg, 52 dB, 
funkce Eco Bubble 
umožnující prát dobře 
i při nižších teplotách, 
kvalitní praní do hodiny 
Super Speed, 
diamantový buben pro 
šetrné praní, 
cena 18 490 Kč, 
www.samsung.cz

Automatická parní pračka 
LG F84U1TBS8 s invertorovým 

motorem, energetická třída 
A+++ -40 %, objem 8 kg prádla, 

52/73 dB, 41 l vody, TrueSteam 
– parní praní, Smart Diagnosis 

– inteligentní diagnostika, 
funkce 6 Motion DD pro 

efektivní praní a rozložení 
pracích prostředků, cena 

21 990 Kč, www.lgshop.cz

Pračka s vrchním 
plněním Philco 
PL 1061 TL, energetická 
třída A+, objem 6 kg 
prádla, 58/74 dB, 
funkce ekonomické 
praní, snadněnjší 
žehlení, jemné prádlo, 
dětská pojistka, 
odložený start, 
cena 7 990 Kč, 
www.pracky-susicky.cz
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SUŠIČKY
Pokud si pořídíte sušičku, už nebudete muset chodit 

s košem v náruči a věšet prádlo na zaprášený balkon ani 

hyzdit jinak uklizený byt mokrými svršky na rozkládacím 

sušáku. A až na vlastním těle jednou okusíte nadýchaný 

froté ručník ze sušičky, už na ni nikdy nedáte dopustit. Její 

praktičnost oceníte zejména v případě, že nosíte péřové 

bundy a nechcete s nimi běhat do čistírny. Díky speciálním 

programům totiž můžete sušit jemné tkaniny jako vlnu 

a hedvábí, péřové přikrývky i polštáře či boty. Moderní 

sušičky mají větší kapacitu, takže jsou schopné v jednom 

cyklu usušit stejné množství prádla, jaké vyperete v pračce. 

Pokud chcete žehlit co nejméně, je nutné vyjmout prádlo 

z pračky i sušičky ihned po skočení příslušného pracího 

či sušicího cyklu. Také do sušiček je nutné třídit prádlo 

podle materiálu a dodržovat teploty doporučené výrob-

cem na textilním štítku. Důsledkem nevhodného míchání 

prádla může být méně efektivní provoz a žalostný výsledek. 

Možnost rychlého sušení ocení rodiny s malými dětmi, 

které je někdy zapotřebí převléknout i několikrát za den. 

Sušička prospěje také alergikům. Prádlo sušené v nevhod-

ném prostředí venku či v období ataku pylů jim neprospívá. 

Současným sušičkám už nemusíte vyčítat ani energetický 

apetit. I ony se přesunuly do kategorie „áčkových“ s nízkou 

spotřebou elektrické energie. Vyplatí se zakoupit pračku 

i sušičku stejné značky. Bez problémů se totiž dají umístit 

na sebe, také spolu ladí shodným designem a můžete je 

propojit spojovacím rámem opatřeným výsuvnou plochou, 

užitečnou například pro skládání vysušeného prádla.

Sušička Bosch 
WTW85561BY 

s tepelným čerpadlem, 
energetická třída A++, 

objem 9 kg prádla, 
samočisticí kondenzátor 
SelfCleaningCondenser, 
systém šetrného sušení 

SensitiveDrying, velký 
buben se speciální 

strukturou a unašeči 
s měkkým povrchem pro 

jemnou péči o prádlo, 
doporučená cena 

32 490 Kč, 
www.bosch-home.cz

Sušička Gorenje D 7565 J 
s tepelným čerpadlem, 
energetická třída A++, 
65 dB, objem prádla 7 kg, 
15 programů, TwinAir 
dvousměrné proudění 
vzduchu, SenzorIQ vždy 
správně vysušeno, 
FiltrationSupreme 
nejúčinnější filtrační systém, 
cena 15 990 Kč, 
www.gorenje.cz

Sušička Philco 
PDC 7 E, energetická 
třída C, objem prádla 

7  kg, 8 programů, 
funkce snadné žehlení, 

osvěžení, vlna, 
cena 7 990 Kč, 
www.philco.cz

Sušička Samsung 
DV80F5E5HGW s tepelným 
čerpadlem, energetická 
třída A++, objem prádla 
8 kg, 65 dB, funkce Smart 
Check rozpozná 
a diagnostikuje problémy 
v rané fázi a poskytuje 
rychlé řešení pomocí 
smartphonu, diamantový 
buben pro šetrné sušení, 
cena 21 990 Kč, 
www.samsung.cz

Sušička Hotpoint AQC9 
2F7 TM2 1(EU), energetická 
třída A++, objem prádla 
9 kg, 7 senzorových 
automatických úrovní 
sušení s různou hladinou 
zbytkové vlhkosti, funkce 
rychlé provzdušnění prádla, 
sušení peřin, dětské prádlo, 
ohřátí ručníků, plyšové 
hračky, průměrná prodejní 
cena 16 990 Kč, 
www.hotpoint.cz
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Sušička Whirlpool HSCX 90420 s tepelným 
čerpadlem, energetická třída A++, objem 
prádla 9 kg, díky technologii 6. smysl lze 
sušit i méně prádla – sušička sama 
optimalizuje dobu sušení a spotřebu energie, 
záruka 10 let na tichý motor, speciální 
program na vlnu a další, průměrná prodejní 
cena 17 990 Kč, www.whirlpool.cz
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Pračka se sušičkou Hoover 
WDYN 11746 PG8, energetická 
třída A, objem prádla: 11 kg praní, 
7  kg sušení, cena 14 390 Kč, 
www.levneelektro.cz

TECHNIKA
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DVĚ V JEDNOM
I přes jisté nevýhody má kombinovaná pračka se sušič-

kou své přednosti. Za jeden spotřebič zaplatíte méně, 

ale především vám ušetří místo. Počítejte však s vyššími 

provozními náklady, menší kapacitou sušení a omezenější 

nabídkou sušicích programů.

Pračka se sušičkou 
Philco PLD 14961 WD, 

energetická třída A, 
objem prádla: 9 kg 
praní, 6 kg sušení, 

Activ Jet system prime 
sprchování, odložený 

start, Eco time, jemné 
i intenzivní sušení, 

cena 18 490 Kč, 
www.philco.cz

Pračka se sušičkou Siemens 
WD15H542EU iQ800, 
energetická třída A, objem 
prádla: 7 kg praní, 4 kg 
sušení, funkce varioPerfect 
(speedPerfect zkrátí dobu 
praní; ecoPerfect sníží 
spotřebu energie), velký 
výběr programů, program 
na odstranění šesti 
nejodolnějších typů skvrn, 
samočisticí kondenzátor 
SelfCleaningCondenser, 
cena 31 490 Kč, www.
siemens-home.com/cz

Pračka se sušičkou LG 
F84A8YD6, energetická 

třída A+++/A, objem 
prádla: 8 kg praní, 

6 kg sušení, 55/75 dB, 
invertorový motor, funkce 
6 Motion pro efektivnější 
praní a rozložení pracích 
prostředků, inteligentní 

diagnostika Smart 
Diagnosis, cena 23 990 Kč, 

www.lgshop.cz

Pračka se sušičkou Samsung 
WD80J6410AW-LE Série 
WD6000, energetická třída 
A+++/A, objem prádla: 8 kg 
praní, 6 kg sušení, 62 dB, 
invertorový motor, 
diamantový buben pro 
šetrnou péči o prádlo, funkce 
Eco Bubble šetrné a dobré 
praní i při nižších teplotách, 
kvalitní praní do hodiny 
Speed Spray, 
cena 24 990 Kč, 
www.samsung.cz

Pračka se sušičkou Indesit INNEX XWDE 961480X WSSS 
EU, energetická třída A, objem prádla: 9 kg praní, 6 kg 
sušení, univerzální program Push & Wash + Dry pro 3 kg 
v kombinaci bavlny a syntetiky, dalších 14 programů např. 
osvěžení prádla, Express Wash & Dry, odstranění skvrn 
s předvolbou jejich původu, průměrná prodejní cena 
12 990 Kč, www.indesit.cz

Přizpůsobené aktuálním 
potřebám zákazníka
Zatímco někdo při praní preferu-
je rychlost, pro jiného je důležitá 
úspora vody a energie. S prač-
kami Bosch VarioPerfectTM je na 
vás, zda chcete prát s maximální 
úsporou, nebo co nejrychleji. 
Praní je vždy možné přizpůso-
bit aktuálním potřebám. Stisk-
nutím tlačítka SpeedPerfect 
k vybranému programu se prádlo 
vypere až o 65 % rychleji než při 
standardním programu. Naopak 
když zvolíte tlačítko EcoPerfect, 
vyperete prádlo až s 50 % úsporou 
vody a energie. 

Vždy perfektně 
čisté prádlo
SpeedPerfect nebo EcoPerfect je 
možné aktivovat při všech stan-
dardních nebo speciálních pracích 
programech s výjimkou programu 
na vlnu/ruční praní a extra krát-
kého programu. Pračka vždy au-
tomaticky přizpůsobí proces praní 
dosáhnutí optimálních výsledků. 
Ať už chce zákazník šetřit čas 
díky funkci SpeedPerfect, nebo 
energie pomocí funkce EcoPer-
fect, výsledkem bude vždy per-
fektně čisté prádlo.

EcoSilence DriveTM motor 
s desetiletou zárukou
Všechny pračky Bosch Serie 6 
a Serie 8 jsou vybavené novým je-
dinečným EcoSilence DriveTM mo-
torem. Tento inovativní bezuhlíkový 
motor je tišší, úspornější, odolnější 
a silnější než klasické motory. Je to 
frekvenčně řízený motor, což zajišťu-
je přesné řízení otáček a vyhodno-
cování zátěže a chodu motoru. Díky 
jeho konstrukčnímu řešení s využi-
tím permanentních magnetů mís-
to komutátoru a uhlíků nedochází 
k obrušování uhlíkových částic, 
a tedy ani k nežádoucímu hluku a vi-
bracím. Navíc má motor mimořádně 

dlouhou životnost, která je garanto-
vána výrobcem. 

S pračkami Bosch vždy perete 
v takovém režimu, který vám mo-
mentálně vyhovuje a zároveň při 
něm vždy šetříte.

Rychle, nebo úsporně, 
vždy perfektně vyprané 
S německou technologií 
VarioPerfect™ vždy ušetříte.

AŽ O

RYCHLEJŠÍ 
65 %

AŽ O

ÚSPORNĚJŠÍ
50 %
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Pračka se sušičkou 
Hotpoint Aqualtis 
AQD1071D 69, objem 
prádla: 10 kg praní, 7 kg 
sušení, díky využití 
tlakových senzorů 
a inteligentního čerpání 
systém kontroluje hladinu 
vody v bubnu, čímž se 
dosahuje energetické 
úspory o 10 % vyšší než A, 
cena 22 490 Kč,  
www.hotpoint.cz

Přizpůsobené aktuálním 
potřebám zákazníka
Zatímco někdo při praní preferu-
je rychlost, pro jiného je důležitá 
úspora vody a energie. S prač-
kami Bosch VarioPerfectTM je na 
vás, zda chcete prát s maximální 
úsporou, nebo co nejrychleji. 
Praní je vždy možné přizpůso-
bit aktuálním potřebám. Stisk-
nutím tlačítka SpeedPerfect 
k vybranému programu se prádlo 
vypere až o 65 % rychleji než při 
standardním programu. Naopak 
když zvolíte tlačítko EcoPerfect, 
vyperete prádlo až s 50 % úsporou 
vody a energie. 

Vždy perfektně 
čisté prádlo
SpeedPerfect nebo EcoPerfect je 
možné aktivovat při všech stan-
dardních nebo speciálních pracích 
programech s výjimkou programu 
na vlnu/ruční praní a extra krát-
kého programu. Pračka vždy au-
tomaticky přizpůsobí proces praní 
dosáhnutí optimálních výsledků. 
Ať už chce zákazník šetřit čas 
díky funkci SpeedPerfect, nebo 
energie pomocí funkce EcoPer-
fect, výsledkem bude vždy per-
fektně čisté prádlo.

EcoSilence DriveTM motor 
s desetiletou zárukou
Všechny pračky Bosch Serie 6 
a Serie 8 jsou vybavené novým je-
dinečným EcoSilence DriveTM mo-
torem. Tento inovativní bezuhlíkový 
motor je tišší, úspornější, odolnější 
a silnější než klasické motory. Je to 
frekvenčně řízený motor, což zajišťu-
je přesné řízení otáček a vyhodno-
cování zátěže a chodu motoru. Díky 
jeho konstrukčnímu řešení s využi-
tím permanentních magnetů mís-
to komutátoru a uhlíků nedochází 
k obrušování uhlíkových částic, 
a tedy ani k nežádoucímu hluku a vi-
bracím. Navíc má motor mimořádně 

dlouhou životnost, která je garanto-
vána výrobcem. 

S pračkami Bosch vždy perete 
v takovém režimu, který vám mo-
mentálně vyhovuje a zároveň při 
něm vždy šetříte.

Rychle, nebo úsporně, 
vždy perfektně vyprané 
S německou technologií 
VarioPerfect™ vždy ušetříte.

AŽ O

RYCHLEJŠÍ 
65 %

AŽ O

ÚSPORNĚJŠÍ
50 %
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PORADNA

ODBORNÍK 

RADÍ

Jak vybrat 
kvalitní pračku? 
Rozbila se nám pračka, a přestože ji máme teprve 5 let, 
opravář nám doporučil koupit si novou, protože oprava 
by byla drahá. Je pravda, že jsme ji koupili v akci 
za pakatel, ale přesto si myslím, že 5 let je příliš krátká 
doba. Jak tedy vybrat kvalitní pračku za rozumnou 
cenu, která bude mít dlouhou životnost? 

Monika P., Praha 

KATEŘINA HOLÍKOVÁ
produktová manažerka pro oblast praní ve společnosti 
Samsung Electronics Czech and Slovak  

tu vody na 40 °C, a přesto se dočkáte stejně kvalitní-

ho výsledku. Nižší teplota při praní navíc znamená 

nižší spotřebu energie i pracího prášku. 

Pokud potřebujete vyprat velmi zašpiněné oblečení, zvo-

líte si funkci Bubble Soak, která jej vystaví 30minutové-

mu intenzivnímu působení aktivní pěny a následně jed-

noduše odstraní i odolné skvrny. A protože každý 

materiál vyžaduje zvláštní způsob zacházení, k dispozici 

máte 14 pracích programů a 11 speciálních funkcí. Zvlád-

nete vše – od dětského oblečení, přes jemné tkaniny až 

po outdoorové funkční oděvy. Nejrychlejší prací program 

na trhu Super Speed vypere 5 kg prádla za pouhých 

59 minut. Manipulace s prádlem je velmi jednoduchá 

díky velkým dvířkům s prakticky umístěnou rukojetí. 

Jak již bylo zmíněno, správná údržba prodlužuje 

 životnost spotřebiče, a proto jsou pračky Samsung 

WW6000 vybaveny samočisticím programem Eco 

Drum Clean, který vyčistí jejich vnitřek bez použití 

 jakékoli chemie. Doporučujeme ho spouštět vždy 

po 40 standardních cyklech.

Pračka je domácí spotřebič, který je pro rodinu ne-

zbytným pomocníkem a měli bychom se na něj vždy 

spolehnout. Pokud si chceme vybrat správně, měli by-

chom se spíše než na akční nabídky levných spotřebi-

čů dívat pozorně na technické informace a uvědomit 

si naše potřeby, jako je množství prádla, které musí-

me denně zdolat, či zvláštní programy, např. pro dět-

ské prádlo či jemné tkaniny. Z hlediska dlouhé život-

nosti je také důležité správné a pravidelné čištění 

spotřebiče. Uvnitř pračky se mohou usazovat nečisto-

ty, které je zapotřebí čas od času odstranit. 

Hledáte-li kvalitní pračku za rozumnou cenu, doporu-

čuji pračku Samsung z řady WW6000. Díky moderním 

technologiím šetří spotřebu vody, energie i pracího 

prášku a na její digitální invertorový motor Samsung 

poskytuje 10letou záruku. 

Pračky Samsung WW6000 využívají vlastní patento-

vanou technologii s názvem Eco Bubble. V bubnu se 

díky obohacení prací lázně o aktivní kyslík vytvoří ak-

tivní pěna, která pomáhá enzymům z pracího prášku 

rozvinout jejich prací účinek již při nižších teplotách. 

Díky tomu se tak chová k vašemu prádlu šetrněji a to 

vám vydrží mnohem déle. Pokud jste byla zvyklá prát 

např. dětské oblečení na 60 °C, nyní stačí snížit teplo-
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Kvalitní a šetrné praní

Vítejte 
v nové
domácnosti

Více prádla,
větší úspory

Rychlé praní,
méně starostí

Technologie Bubble Soak,
efektivní odstranění skvrn

WW6000
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NÁVODY

TEXT: EDITA ERBSOVÁTEXT: EDITA ERBSOVÁ

Podzimní příroda je plná materiálů 
k tvoření krásných dekorací, které 
spolehlivě potěší oko nejen vaše, 
ale i každého, kdo k vám přijde 
na návštěvu. 

Podzimní příroda je plná materiálů 

DEKORAČNÍ 
KOULE

NÁVODY

DEKORAČNÍ 
JEDNODUCHÉ 

CO BUDETE 
POTŘEBOVAT:

• novinový papír

• vázací drát

• zahradnické nůžky

• podzimní listí 

(čím barevnější, tím 

lepší)

• šípky

• mech F
O

T
O

: A
R

C
H

IV
, M

A
K

 M
E

D
IA

 A
G

E
N

C
Y

TIP
REDAKCE
Hotové koule 

můžete dekorovat 
ozdobnými 

nitkami
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Pokud vám zbyde mech, 
nevyhazujte ho, ale přidejte 
například k orchidejím, 
protože dobře drží vlhkost, 
a květinám se tak bude 
lépe dařit. 

Z novinového papíru vytvořte koule libovolných 
velikostí. Použít můžete i koule z polystyrenu nebo 
z aranžovací zelené hmoty, které pořídíte v hobby 
marketu.

Novinové koule omotejte vázacím drátkem jednou 
dokola a pevně zauzlujte, aby se vám drátek 
později nerozmotal. Postupně přikládejte šípky, 
mech a listí a omotávejte drátkem.

Větvičky šípků nastříhejte tak, aby vám zůstaly 
husté trsy, kterými zcela zakryjete novinový papír. 
Připravte si mech, ideálně čerstvě vydloubnutý ze 
země, a barevné listí. 

Na koule z aranžovací hmoty a polystryrenu 
můžete dekorace připevňovat pomocí skobiček, 
které si vytvoříte z vázacího drátku. Případně 
použijte lepidlo z tavné pistole. 

1. 

3. 

2. 

4. 
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TEXT: edita erbsová. foTo: Petr HrUbeŠ

Navrhnout nový dům, který má sousedit 
s krásnou funkcionalistickou vilou z 30. let, 
tak aby ho vila zcela nezastínila, to je výzva. 

VEDLE VILY 
VILA

Terasa byla navržena jako slunolam. 
Majitelé ji v průběhu realizace nechali 
zasklít kaleným čirým sklem, takže 
nezastiňuje interiér 
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Technické údaje
 Zastavěná plocha: 150 m2

 konstrukční systém 
stavby: dům je navržený 

jako dřevostavba z dřevěné 

rámové konstrukce z KVH  

a BSH hranolů. Celá 

dřevostavba je opláštěná 

zvnějšku i zevnitř 

dřevoštěpkovými deskami. 

Prostor mezi hranoly je 

vyplněn izolační vatou. 

V tomto prostoru jsou 

vedeny instalace TZB 

a elektroinstalace. Z vnější 

strany je dům obalen 

zateplovacím systémem. 

Plochá střecha: modifikovaný 

asfaltový pás pokrytý 

plovoucí betonovou dlažbou 

do terčů. Plastová okna pro 

pasivní domy 

 Vytápění: zdroj vytápění je 

tepelné čerpadlo, médium je 

vodní podlahové topení
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Jídelní stůl stejně jako konferenční 
stolky je vyroben na míru 
v kombinaci kovové podnože 
a masivních dubových prken 
s drásaným povrchem a atypickým 
tvarem. Závěsné svítidlo je jako 
ostatní svítidla v domě od firmy 
Halla
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TTéto výzvy se úspěšně zhostil architekt Miloslav Stryk. 

S návrhem domu ve tvaru kostky byli majitelé velmi spo-

kojení, ale architektovi nedalo spát, že dům vedle sousední 

vily jako by zanikal, proto návrh rozšířil o třetí podlaží, díky 

němuž dům dostal žádoucí vzhled, který dobře souzní se 

zmíněnou vilou. V patře je na třinácti metrech čtverečních 

pracovna se střešní terasou, ze které je nádherný výhled 

na Beskydy a horu Červený kámen. Dům byl navržen 

jako nízkoenergetická dřevostavba vytápěná tepelným 

čerpadlem a rekuperační jednotkou. Vzhled domu oživuje 

přírodní obložení smrkovým masivem, které při posezení 

na terase krásně voní. Pro energetickou úspornost archi-

tekt zvolil plastová okna s dobrým tepelným odporem.

Prostor, světlo, pohodlí 
Majitelé si přáli světlý otevřený interiér plný slunce. 

Všechna tři podlaží tedy propojuje galerie, která je 

ozdobou celého domu. Ve chvíli, kdy jsou majitelé 

dole v jídelně, jsou vlastně v celém domě. První, co při 

vstupu do domu zaujme, je otevřené schodiště z dubo-

vého masivu, které je výjimečné tím, že je celé ručně 

vyrobené starou technologií. „Schodiště je standar-

Nábytková stěna v obývacím 
pokoji je navržena tak, aby 
navázala na kuchyňský nábytek 
a podpořila dojem, že jsme stále 
v jedné místnosti
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dem naší firmy,“ říká pan Stryk. Z masivního dřeva je 

také dubová třívrstvá podlaha, která se nabízela jako 

nejlepší alternativa k podlahovému vytápění. Když byl 

dům postavený, obrátili se majitelé na interiérovou 

designérku Janu Kellermannovou, aby jim navrhla 

zařízení přízemí domu. Tři dominantní prvky, jako je 

schodiště, podlahová krytina a kuchyň, byly již vybrány 

projekční kanceláří. Úkolem designérky bylo navrhnout 

svítidla, nábytek do obývacího pokoje, jídelny, předsíně 

a závěrečné dekorování interiéru. Původní návrh kuchy-

ně s jídelním stolem umístěným vedle vchodu, který 

navazoval na kuchyňskou linku, designérka pozměnila. 

Přesunula ji do samotného středu přízemí, nad kterým 

stoupá galerie. Tak centralizovala všechno dění do 

místa, kde majitelé tráví společné chvíle s rodinou nebo 

přáteli. K osvětlení galerie vzhledem k výšce stropu 

zvolila lankový systém, který si majitelé mohou nastavit 

podle momentální potřeby. Nábytek do obývací části 

původně navrhovala v bílém provedení, ale po konzul-

taci s klienty, kteří měli obavu, že interiér bude působit 

příliš sterilně, použila dýhu s dekorem dřeva. Stejnou 

betonovou stěrku, jaká je v kuchyni, aplikovala i na stě-

nu za nábytkovou sestavou. „Materiál a doplňky jsem 

vybírala tak, aby podtrhly záměr návrhu tohoto inte-

riéru, tedy že žijeme v moderním domě s moderními 

vymoženostmi, ale stále nás to táhne k přírodě, která 

nám doma hezky voní,“ říká designérka.

Již navržené schodiště designérka po konzultaci s klienty 
a výrobcem upravila a místo původně plánovaných 
dubových příčlí, které působily příliš těžkopádně, navrhla 
skleněné výplně

Kuchyňská sestava Pure (Kuchyně Sykora). 
Pracovní deska je z MDF imitující kámen. 
Stejnou betonovou stěrku, která je aplikovaná 
v obývací části, použila designérka i v části 
kuchyňské. Speciální digestoř je napojena 
na rekuperační jednotku, která zajišťuje odvod 
pachů při vaření
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Nábytek do předsíně z masivních 
dubových prken s drásaným 
povrchem a atypickým tvarem byl 
vyrobený podle návrhu designérky. 
Stěnu zdobí tapeta české firmy Lavmi 
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přízemí:
1. předsíň 
2. garáž 
3. technická místnost 
4. koupelna s WC 
5. kuchyň 
6. terasa 
7. obývací pokoj
8. ložnice

1. patro:
9. chodba 
10. koupelna s WC 
11. šatna 
12. ložnice 
13. pokoj 
14. dětský pokoj

2. patro:
15. pracovna 

Půdorys

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 
Stavitelství Daniel Stryk 

• založena v roce 2006, zabývá se problematikou 

nízkoenergetických a pasivních domů zděných, 

dřevostaveb, aplikuje nejnovější poznatky z oblasti 

stavebních a TZB technologií

• je přímo spojená se stavební firmou, která realizuje 

asi 95 % všech projektů vypracovaných kanceláří

• www.stavitelstvi-stryk.cz

DESIGNÉRKA 
Jana Kellermannová

 U většiny novostaveb 

nejprve kontaktuji 

architekta dané 

stavby a zjistím, jaký 

byl jeho záměr, co se 

týče propojení 

exteriéru s interiérem, 

nastuduji doporučené 

vybavení, jako je 

podlahová krytina, 

vytápění, typ oken, 

podhledů apod.  

Následně s klienty 

volíme jednotlivé 

materiály, dispozici, 

funkčnost vybavení 

s ohledem na 

   konkrétní situaci 

rodiny, věk dětí, 

způsob práce, jak tráví 

rodina volný čas 

a v neposlední řadě 

finanční možnosti. 

• www.ulitadesign.com

2
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Stínění zajišťují venkovní hliníkové 
žaluzie. Každá místnost je vybavená 
vlastní klimatizační jednotkou

„S výsledkem jsme moc spokojeni, 
majitelé domu byli naladěni na 
stejnou estetickou notu, takže 
spolupráce byla perfektní.“ 

užitná plocha:
245 m2
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Darwin by měl radost…
Fakt, že vše je předmětem vývoje, který je ovlivňován vnějšími podmínkami, je základním 
postulátem současného chápání světa. Stejným zákonitostem podléhají i profi lové systémy 
fi rmy profi ne GmbH, které se na trzích etablují pod značkami KBE, Kömmerling a Trocal.

Nový pro� lový systém se stavební hloubkou 76 mm de� nitivně vy-
kročil ze slepé uličky dlážděné počtem komor, tloušťkou stěn a ji-
nými muzeálními relikty a posunuje techniku pro� lových systémů 
do zcela nové úrovně technických, estetických i užitných vlastností.

Profi lový systém se stavební hloubkou 76 mm 
a jeho přednosti
Jedná se o  platformový modulární systém s  vnitřní konstruk-
cí optimalizovanou pomocí FEM (metoda konečných prvků). 
Výsledkem jsou hodnoty tepelné izolace spojené se statickým 
potenciálem a  tvarovou stálostí, které jsou standardními sys-
témy nedosažitelné. Systém je navržen jako dvouřadový se se-
parátními systémy s  dorazovým a  středovým těsněním funkční 
spáry. Již základní, konvenčně vyztužený systém s  dorazovým 
těsněním dosahuje při plném vyztužení hodnoty prostupu tep-
la Uf = 1,1 W/m2K, středový systém pak Uf = 1,0 W/m2K. 
Systém je dodáván kromě barvy bílé i  ve 44 barevných fóli-
ích s  dekorem dřeva či v  různých RAL barvách.  Systém je do-
stupný v  několika upgradech. Prvním je opláštění hliníkem. 
Ve druhém je také použitý také hliník, ale ve formě hliní-

kové výztuže. Tato varianta nabí-
zí prostupnost tepla neuvěřitelných 
(Uw = 0,7/m2K). Třetím upgradem je 
doplnění standardního okna vnějším 
křídlem s  dalším jednoduchým zaskle-
ním a  instalace žaluzie do vzniklého 
prostoru – AddOn.
Jak je z  uvedeného patrné, na staveb-
ní hloubce 76 mm se podařilo rea-
lizovat výkon, který na trhu v  sou-
časnosti nemá konkurenci. Spojení 
nejvyšší tepelné a  akustické ochrany 
se statickou tuhostí a  tvarovou spolehli-
vostí oken a dveří bez omezení barevného 
ztvárnění je naprosto ojedinělé. A  to je 
teprve začátek… ❏

Autor: Ing. Petr Špiroch
Fotografi e: Archiv fi rmy profi ne GmbH
www.koemmerling.cz

nejvyšší tepelné a  akustické ochrany 



DŮM

96 BYDLENÍ

Dům, které lze postavit rychle, levně a z velké 
části svépomocí – tak přesně takový hledala 
pětičlenná rodina z Moravy, která nás pozvala 
na návštěvu do své nevšední dřevostavby 
oplývající severským půvabem.

Černý, Červený 

a Dřevěný

TeXT: Jitka Pálková, FoTo: RobeRt viRt

Hlavní průčelí směřuje jihozápadním 
směrem do klidné zadní části zahrady 
a k lesu. na obložení fasády si majitelé 
vybrali neupravené dubové dřevo, 
které dobře odolává našemu podnebí 
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RRodinu zaujal projekt architekta Tomáše Palkovské-

ho, který vznikl před časem jako řešení rychlé vý-

stavby v oblastech zasažených povodněmi. „Líbila 

se nám jednoduchá dispozice, která umožňuje dům 

podle potřeby zmenšit nebo zvětšit a lze ji realizo-

vat rychle a levně,“ říká majitel domu. 

Při pohledu zvenku každého hned zaujme nepra-

videlný, atypický dubový obklad a červená okna. 

„Návrh počítal s různými fasádami, například s obe-

zdívkou z režných cihel nebo obklady z recyklo-

vatelných materiálů. My jsme dali přednost dřevu 

a vybrali jsme si dub, protože je velmi trvanlivý, 

dobře se hodí do našich klimatických podmínek 

a měli jsme možnost získat materiál za dobrou cenu 

a obložení provést sami. Dům postupně získává 

patinu, stárne. Tento proces probíhá nestejnoměr-

ně, někde dřevo šedne méně, někde již černá. Líbí 

se nám, že každá fasáda je jiná, dům se každý rok 

mění, žije jako živý organismus,“ říká majitelka.

Na dřevostavbě se uplatnilo i měkké jehličnaté 

dřevo – na konstrukci, podlahy a okna. Stejným 

způsobem majitelé realizovali i přístřešek pro 

auto a kůlnu. Aby výsledný vzhled nebyl fádní, je 

měkké dřevo (rámy oken, dveře, sloupky) opatře-

no červeným nátěrem, vše ostatní si ponechává 

přírodní podobu. 

Jižní fasádu stíní shrnovací markýza na ocelových 
lankách, kterou zkonstruoval pán domu. Velké pevně 
zasklené okno majitelé nechali dodatečně vyříznout do již 
hotové konstrukce domu. Také terasu, opěrnou zídku 
a záhony z dubových fošen zhotovili vlastníma rukama 
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Velký profit z malé plochy
Protáhlá parcela v malé obci končí kouskem vlastního 

lesa a potokem. Starou zahradu, která přerostla v di-

vokou houštinu, manželé vlastníma rukama proměnili 

v klidnou oázu s velkým rekreačním trávníkem, volejba-

lovým hřištěm a užitkovou zahrádkou. Ponechali jen tři 

staré ovocné stromy. 

Dům je orientován podélnou osou jihozápadním směrem, 

hlavní štít směřuje do klidové zóny k lesu. Obdélníkovou 

dispozici tvoří jeden trakt o rozponu 5,5  m vymezený 

dvojicí obvodových stěn. Střed zaujímá hala se schodištěm 

a zázemím, na jižní straně se nachází společná obývací 

část, na severní straně pokoj – původně ložnice, proměně-

ná v saunu s odpočívárnou. Tuto část dispozice si majitelé 

upravili. V horním podlaží byla navržena hala, 3 pokoje 

a koupelna. Poté co se děti osamostatnily, manželé střední 

pokoj zrušili ve prospěch větší manželské ložnice a nově 

vybudované šatny. Prostor haly naproti schodišti slouží 

jako otevřená pracovna. 

„Díky zvýšené pozednici má podkroví po celé ploše dosta-

tečnou výšku a celý prostor podkroví, i pod šikmými stropy, 

se dá bez problémů vybavit nábytkem a prakticky využít,“ 

komentuje paní domu. 

Originální výsledek
Na stavbě domu se celá rodina intenzivně podílela 

vlastníma rukama i vlastními nápady, a to od drobných 

detailů až po konstrukční prvky. Každý nápad si nejdříve 

vyzkoušeli „nanečisto“ – nakreslili, vyřízli z běžných pr-

ken či kartonu, osadili na místo, a když se zkouška zdařila, 

realizovali jeho finální podobu. Tak probíhalo obložení 

fasády, pokládka terasy atd. Do již hotové stavby na jiho-

západním nároží vyřízli velké okno, aby měl obývací 

pokoj více světla a lepší výhled na les. Podle návrhu hlavy 

rodiny byla vyrobena také shrnovací textilní markýza nad 

terasou, která se navíjí pomocí bočních nerezových lanek 

zavěšených na sloupcích. 

Díky velkému osobnímu nasazení a společnému úsilí 

má dům daleko do sterilně neosobních katalogových 

projektů. Vznikl útulný domov s autentickou výpovědí 

o životě rodiny.

TECHNICKÉ ÚDAJE
 Zastavěná plocha: 75 m2

 Konstrukce: betonová základová deska, montovaná 

dřevostavba, vnější obložení fasády – provětrávaný 

obklad z neupraveného dubového masivu, dřevěné 

schodiště, dřevěný krov, střešní krytina tašková – 

bobrovky 

 Vytápění: ústřední plynové – plynový kotel + radiátory, 

krbová kamna na dřevo

 Autor projektu: Ing. arch. Tomáš Palkovský

 Cena stavby: cca 2 500 000 Kč (bez vybavení interiéru)

Nestejnoměrnou patinu fasády 
oživují okna a vchodové dveře 
s barevným nátěrem. Místo 
původně uvažované modré si 
majitelé vybrali veselejší červenou
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Garážové stání s horním úložným prostorem 
připomíná skandinávské domky v oblastech, 
kde v zimě napadnou 3 m sněhu. Je 
architektonicky jednotné s domem

přízemí:
1. předsíň 
2. odpočívárna 
3. sauna 
4. koupelna 
s WC 
5. komora 
6. obývací pokoj 
7. kuchyň

1. patro:
8. hala 
s pracovnou 
9. dětský pokoj 
10. koupelna 
s WC 
11. šatna
12. ložnice 

1

5

6

7

8

12 9

11 10

4

2

3
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Stavba, na které se její 
majitelé podíleli jak svými 
nápady a vkusem, tak vlastní 
fyzickou prací, má dnes pro 
celou rodinu větší kouzlo 
i větší hodnotu než luxusní, 
ale neosobní dům realizovaný 
pohodlnou cestou „na klíč“

Také interiér domu je pojat prakticky a úsporně. 
Nad sedačkou jsou zavěšeny police vyrobené 
z vybavení kanceláře

Díky zvýšené pozednici se dá 
prostor v podkroví dobře využít. 
Schodišťová hala je zároveň 
otevřenou domácí pracovnou

Jídelní kout u okna je nejoblíbenějším místem v domě
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TEXT: libuše lhotská

Provoz kuchyně a koupelny bez teplé vody 
si dnes už nedokážeme představit doma 
ani v rekreačním zařízení. Pokud nejsou tyto 
prostory napojené na centrální topný systém, 
je třeba zajistit ohřev vody průtokovým nebo 
akumulačním typem ohřívače. 

NEBO průTOK?
akumulace,

Úsporný zásobníkový ohřívač Andris Lux 
Eco, kompaktní rozměry, elektronická 
regulace, s funkcí Evo Eco klesá spotřeba 
energie ještě o 15 %, modely s kapacitou 
10, 15 a 30  l, vyrábí Ariston, cena od 
4 441 Kč, www.ariston.com
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Podle toho, k jakým účelům má 
být průtokový ohřívač použitý, 
se volí jeho výkon. K umyvadlu 
stačí typ s příkonem okolo 3,5 kW, 
ke sprchovému koutu 6 kW, pro 
napouštění vany je třeba výkon 
okolo 18 kW

MALÝ ROZMĚR, VELKÝ VÝKON
Efektivní variantu ohřevu vody, představují malé akumu-

lační bojlery a průtokové ohřívače. Hodí se hlavně ke dřezu, 

k umyvadlu nebo do sprchového koutu, který slouží k rychlé 

hygieně. Kromě chat a chalup se využívají i v menších do-

mácnostech, kde není spotřeba teplé vody příliš velká. Výho-

dou je malý rozměr umožňující libovolné umístění. Všechny 

jsou konstruované tak, aby odolávaly vlhkému prostředí. 

Na trhu jsou typy s menším i větším výkonem v elektrickém 

nebo plynovém provedení. Elektrické průtokové ohřívače 

mohou být hydraulické nebo elektronické, které jsou dražší, 

ale úspornější. Tlakové typy umožňují odběr teplé vody 

na více místech, beztlakové pouze z jednoho. Výhodou 

průtokových ohřívačů je okamžitý ohřev vody, minimální 

tepelné ztráty a ohřev bez průběžného dohřívání. Příliš častý 

průtokový ohřev se silným proudem vody se však z důvodů 

vysokého okamžitého příkonu prodraží.

Zásobníkový ohřívač SNU55, typ pod dřez nebo 
umyvadlo, 4 teploty, model na 5 litrů, vyrábí Stiebel, 
cena 2 559 Kč, www.elektrometal.cz

Zásobníkový ohřívač Andris R, 
kapacita 10, 15 a 30 l, vyrábí 
Ariston, cena od 3 618 Kč, 
www.ariston.com

Elektrický bojler TO 20, vhodný ke dřezu, 
umyvadlu i do sprchy, objem 20 l, vyrábí 
Dražice, cena 4 197 Kč, www.dzd.cz

Elektronicky řízený průtokový 
ohřívač DHBE, tlakové provedení 
umožňující odběr na více místech, 
vyrábí Stiebel, cena 8 538 Kč, 
www.akoupelnyatopeni.cz

102_105_BD10.indd   103 21.09.15   12:52



KONDENZAČNÍ 
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 nejlepší technologie
  maximální úspora
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* Bližší informace o technických parametrech výrobků jsou k dispozici na webových stránkách. 

*
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Provozní náklady akumulačního 
zásobníku vody sníží jeho 
umístění co nejblíže k místu 
největšího odběru
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PRO CELOU DOMÁCNOST
Pro velké zásobníkové ohřívače se ujal název bojler, který 

vznikl z anglického slova boil (vařit). Bojlery mají vlast-

ní ohřívač, kombinované typy ale mohou být napojené 

i na zdroj vytápění. Topné těleso je umístěné ve spodní 

části zásobníků a ohřátá voda se odebírá z horní části. 

Přítok je upraven tak, aby nedocházelo k nežádoucímu 

mísení. Teplotu vody v zásobníkovém ohřívači lze nastavit 

na vyšší hodnotu než v průtokovém (až 90 °C), pro ekono-

mický provoz je ale vhodnější nastavení okolo 50 °C. Vedle 

velkých sto a vícelitrových bojlerů jsou na trhu i několikali-

trové typy, které při rozumném zacházení vyhoví nárokům 

koupelny s menším provozem. Bojlery jsou vybavené 

pojistným ventilem, který slouží k odvedení přetlaku při 

případné poruše nebo nevypnutí topného tělesa. Podle in-

formací získaných čidlem se automaticky zapíná a vypíná 

ohřev vody. 

Zásobníkový ohřívač OKCE 100, 
kombinovaný provoz (topná voda/
elektrická energie), vyrábí Dražice, 
cena 9 742 Kč, www.dzd.cz

Akumulační ohřívač VTI 200, 
kombinovaný provoz (topná voda/
elektrická energie), vyrábí Tatramat, 
cena 13 390 Kč, www.electro.cz

Zásobníkový ohřívač 
OKHE, řídicí jednotka 
s algoritmem, který si 
během týdne zapamatuje, 
kdy a jaké množství 
domácnost odebírá, 
a následně vodu ohřívá až 
před plánovaným 
odběrem, vyrábí Dražice, 
cena (podle objemu) 
od 7 940 Kč, www.dzd.cz

Nástěnný zásobníkový ohřívač Velis 
Inox, 50, 80, 100 l, možnost svislé 
i vodorovné instalace, systém dvou 
komor, vyrábí Ariston, cena 
od 8 918 Kč, www.aristonvelis.cz
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REDAKTORKA
LIBUŠE RADÍ
Při rozumném 

užívání si 

v rekreačním 

objektu vystačíte 

se zásobníkem 

na 20 l vody 

(například s typem 

TO 20 Dražice), 

ve kterém se voda po úplném 

odčerpání ohřeje na teplotu 

60 °C za necelých 30 minut 

Bojler OKH SMART má řadu chytrých 
funkcí, které usnadňují a zlevňují provoz 
včetně ovládání pomocí mobilního 
telefonu nebo tabletu, vyrábí Dražice, 
cena (125 l) 6 199 Kč, www.dzd.cz
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STAVEBNÍ MOZAIKA

Bývá vám během zimy chladno od no-

hou, i když topíte naplno? Nosíte proto 

i doma pořádně teplé ponožky a pantof-

le nahrazujete uzavřenými papučemi? 

Ano, je potřeba zahřát nohy, abyste se 

cítili komfortně. Jenže pouhé přitopení 

nepomůže. Zde je vysvětlení. 

NEOHŘÍVEJTE STROP
Klasické konvekční radiátory umístěné 

pod okny ohřívají vzduch, který stoupá 

vzhůru a pomalu zahřívá strop i stěny 

a studený se vrací k podlaze. Zatímco 

u stropu lze naměřit teplotu 24 °C, 

ve výšce pod dva metry klesá teplota 

pod 20 °C a v půl metru nad podlahou 

dokonce na 16 °C. Chcete-li dosáhnout 

příjemné teploty pro dolní končetiny, 

musíte místnost přetopit u stropu. 

IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ
Co se stane, když ve stejném pokoji 

a za stejných podmínek vyměníte 

radiátory za topení v podlaze? Díky 

této změně se přiblížíte ideálnímu 

rozvržení teplot po výšce (i ploše) 

místnosti. U nohou bude příjemných 

22 °C a konstantních 20 °C po celém 

těle. 

Podlahové elektrické vytápění patří 

do kategorie velkoplošných nízkotep-

lotních topných soustav, které ohřívají 

velké teplosměnné plochy na tep-

loty jen o málo vyšší, než je teplota 

vzduchu v prostředí. Ke směně tepla 

mezi podlahou a vzduchem dochází 

částečně sáláním i mikrokonvekcí, 

mikrokonvekce probíhá na celé ploše. 

Oproti tzv. bodovým zdrojům tepla 

dosáhnete podstatně rovnoměrnější-

ho rozložení teploty v prostoru. Před-

ností je i omezení cirkulace (víření 

prachu) a vysušování vzduchu.

DALŠÍ VÝHODY
Elektrické podlahové topení zajišťuje 

příjemný pocit tepla, zdravé prostředí, 

snadnou regulaci teploty, ekonomicky 

výhodný a bezúdržbový provoz. V po-

rovnání s náklady na pořízení teplo-

vodního systému je cena za elektrické 

vytápění příznivější. Teplo se rovnoměr-

ně šíří v celém prostoru a topné prvky 

zabudované do podlahy neruší interiér. 

S vhodně zvoleným systémem a regu-

lací lze podlahové vytápění úspěšně 

využít jako hlavní zdroj tepla s ekono-

mickým provozem.

TEXT: HELENA MARKOVÁ

Jaké vytápění je ideální? Takové, jehož topné těleso místnost rovnoměrně 
vytopí, je neviditelné a lze ho pořídit a provozovat bez velkých nákladů.

OD PODLAHY
TEPLO PŘICHÁZÍ

TOPNÉ ROHOŽE 
A KABELY 
Z funkčního hlediska není mezi kabe-

lem a rohoží (Ecofloor) žádný rozdíl. 

Zvolený typ závisí na tvaru místnosti. 

Pokládka topného kabelu je flexibil-

nější, lze s ním kopírovat například 

linie křivých stěn, avšak náročnější, 

musí se dodržet rovnoměrné rozlo-

žení smyček. Pro pravidelné plochy, 

jednodušší pokládku a rovnoměrný 

výkon jsou vhodnější rohože (kabel 

přichycený na tkanině). Nejrozšíře-

nějším způsobem aplikace je tenko-

vrstvé přímotopné vytápění. Kabely 

a rohože se umisťují v tenké vrstvě 

pružného tmelu přímo pod keramic-

kou dlažbu nebo přírodní kámen. Pro 

hlavní vytápění místností se výrazněji 

využívá poloakumulačního a akumu-

lačního vytápění, kdy kabely a rohože 

jsou položeny v 6cm betonové nebo 

anhydritové vrstvě.
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IVTopná rohož Ecofloor, výkon 80, 100 
a 150–160 W/m2, balení 0,6–22,5 m2, 
cena od 668 Kč,  www.fenixgroup.cz

www.ecofilm.cz

>> podlaha inspirovaná sluncem <<

Topné fólie
ECOFILM

splňují ideálně požadavky na moderní, komfortní a ekonomicky
efektivní vytápění. Oproti jiným topným systémům lze fólie ECOFILM
velmi snadno instalovat přímo pod plovoucí podlahu vašeho bytu či
domu. Znalci výhod sálavého vytápění navíc ocení stropní fólie ECO-
FILM C, určené pod sádrokartonové podhledy.

bydleni 208x136 film:Sestava 1  14.9.2015  9:32  Stránka 1
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TOPNÉ FÓLIE 
Druhou variantu nabízejí topné fólie 

(Ecofilm F), které jsou určeny do su-

chých konstrukcí plovoucích podlah 

a instalují se přímo pod laminátovou 

a dřevěnou podlahovou krytinu. 

Protože teplota podlahy v obytných 

místnostech nesmí přesáhnout 28 °C, 

vyrábějí se podlahové fólie v takových 

výkonech, aby tato teplota nebyla 

překročena. Fólie nelze instalovat pod 

plovoucí podlahu v koupelně, do vlh-

kých prostor je alternativou pod 

laminátové a dřevěné podlahy topná 

rohož Al-Mat. Pozor, se zvoleným 

způsobem vytápění souvisí výběr 

vhodné nášlapné vrstvy. Kvalitní 

značkové krytiny jsou vyvinuté pro 

podlahové vytápění, jejich konstrukce 

umožňuje snadný přesun tepla a za-

braňuje kroucení a deformaci lamel 

při změnách teploty a vlhkosti. 

Topné rohože a fólie ve spojení s vhodnou regulací zajišťují vysoce 
komfortní vytápění a ekonomický provoz. Snadno se instalují a lze je 
pořídit i v sadách pro pokládku svépomocí

Topná fólie Ecofilm F, výkon 40, 60 a 80 W/m2, 
šířka 0,6 a 1 m, cena od 295 Kč/bm, 
www.fenixgroup.cz

www.ecofilm.cz

>> podlaha inspirovaná sluncem <<

Topné fólie
ECOFILM

splňují ideálně požadavky na moderní, komfortní a ekonomicky
efektivní vytápění. Oproti jiným topným systémům lze fólie ECOFILM
velmi snadno instalovat přímo pod plovoucí podlahu vašeho bytu či
domu. Znalci výhod sálavého vytápění navíc ocení stropní fólie ECO-
FILM C, určené pod sádrokartonové podhledy.

bydleni 208x136 film:Sestava 1  14.9.2015  9:32  Stránka 1
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P

Stavba domu svépomocí neznamená „odtahání“ každého jednoho kolečka 
písku vlastníma rukama. Správný výběr dodavatelů jednotlivých prací a jejich 
organizace ve výsledku uspoří stejné množství nákladů a ruku v ruce s nimi 
i čas. Konstrukce stropů patří k nejsložitějším pracím na domě, které při 
vhodně zvolené technologii mohou zabrat pouze jeden den.

STROP BEZ NÁMAHY 
ZA JEDEN DEN

Původem skandinávská technologie montovaných stropů 

z předpjatých železobetonových dílců se začala ve větším 

měřítku používat v Česku před desítkami let. Do té doby 

tvořily stavby s těmito systémy zhruba 3 % tehdy kolaudova-

ných domů. Dnes se spirollové stropy používají ve více než 

30 % staveb. Může za to především rychlost stavby (300 m2 

plochy stropů provádí společnost Goldbeck Prefabeton  

pomocí dílců Stropsystem za jeden den) a také nízká cena. 

TEXT: HELENA MARKOVÁ

108_109_BD10.indd   108 21.09.15   12:51



109BYDLENÍ

VLASTNOSTI SPIROLLOVÝCH STROPŮ 
Stropy mají vysokou únosnost a bezpečnost i při větším 

rozponu, tedy větší vzdálenosti nosných podpor. Stropní 

prefabrikované dutinové panely jsou lehké a nezatěžu-

jí příliš nosné podpory. Jsou kompatibilní s ostatními 

stavebními systémy, jako jsou monolitický železobeton 

nebo kusové zdivo. Jelikož se jedná o železobetonovou 

konstrukci, je strop dostatečně požárně odolný, dokáže 

akumulovat teplo a akusticky izoluje. 

PRASKÁNÍ A PROVĚŠENÍ JSOU MÝTY
Čas od času se v diskusích objeví varování před možným 

prověšením panelů a praskáním spár. Tyto obavy prame-

ní většinou ze zkušenosti z panelových bytů, ve kterých 

k praskání spár často docházelo. Při dodržení správných 

a doporučených postupů pro úpravu spár mezi dílci 

k praskání nedochází. U panelových domů totiž bylo 

způsobeno především rozpínáním a smršťováním domů 

vlivem chybějící tepelné izolace, po zateplení panelových 

domů tyto problémy prakticky vymizely.       

Dílce z předpjatého betonu představují ihned po položení 
funkční a pochozí strop. Technologie dokončení ze strany 
interiéru je na každém stavebníkovi. Dílce není třeba dále 
upravovat a lze je v interiéru ponechat jako designový 
prvek, lakovat nebo finalizovat stěrkou, případně 
sádrovou omítkou nebo pod nimi podvěsit podhled.

RYCHLOST A CENA
 Výroba samotných stropních dílců na míru trvá 

přibližně dva týdny od potvrzení objednávky. 

Montáž u standardního rodinného domu zvládne 

tým Goldbeck za jeden den. Cena Stropsystemu se 

pohybuje okolo 800 Kč bez DPH za metr čtvereční 

stropu, respektive u rezidenčních staveb do rozponu 

6 až 8 m počítejte s cenou zpravidla 800–1 000 Kč 
bez DPH/m2, www.stropsystem.cz

Čím dříve dům stojí, tím 
rychleji se odstraní náklady 
na dosavadní bydlení
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STROP 3x JINAK

TRAPÉZOVÝ PLECH 
Při modernizaci historických budov se často řeší problém, co 

s nedostatečně únosnými dřevěnými stropy. Napadená zhlaví 

stropních dřevěných trámů hnilobou a dřevokaznými houbami 

vedou ke zpochybnění dřeva a k jeho nahrazování novou kon-

strukcí. Nosnou konstrukci nových stropů lze provést například 

z tenkostěnných ocelových profilů C, s roztečí zhruba 600 mm 

v závislosti podle statického výpočtu. Roznášecí vrstvu pod-

lahy pak provést z trapézového ocelového plechu. Trapézové 

plechy o tloušťkách 0,75–1,5  mm a výšce vlny od 85 do 160 mm 

dovolují šířku místnosti 3–8 m. Plech se kotví do ocelové, že-

lezobetonové nebo dřevěné konstrukce a následně je vyplněn 

lehčeným betonem nebo je na něj položena prefabrikovaná 

roznášecí deska. Ve srovnání s těžkými stropy (betonovými, 

keramickými) je tato konstrukce až o polovinu lehčí. 

STROP BEZ NADBETONÁVKY
V zahraničí, zejména v Německu se keramobetonový strop 

bez nadbetonávky vyrábí a realizuje už několik desetiletí. 

U nás byla tato prověřená technologie představena letos 

na jaře. Nový typ stropu je vhodný především pro stavby 

svépomocí a rekonstrukce. Dochází ke zmenšení objemu beto-

nové zálivky a vynechání betonářských sítí (ulehčení montáže 

a snížení ceny). Další výhodou je možnost pohybu rovnou 

po položených vložkách ještě před zabetonováním. Nový 

stropní systém Porotherm s vložkami Miako používá stejné 

stropní trámy a stejnou osovou vzdálenost nosníků 

(500 a 625 mm). Nová je pouze stropní vložka Miako BN 50 

a Miako BN 62,5 PTH. Výhoda je jasná – možnost kombino-

vat oba stropy, to je využívat systémová řešení komínových 

výměn, balkonů, kolmých napojení apod. Nová řada se vyrábí 

pouze v jedné výšce, a to 25 cm, www.wienerberger.cz

MONOLITICKÝ ŽELEZOBETONOVÝ STROP
Monolitické železobetonové stropy se betonují přímo na mís-

tě do připraveného bednění. Výhodou je velká únosnost, 

trvanlivost, tuhost, nehořlavost a použitelnost pro libovolný 

půdorys o různém rozpětí a zatížení. Stropní konstrukce 

může být dimenzována velmi hospodárně, přesně na míru 

rozponu stropu. Daní je mokrý proces, větší pracnost 

a dlouhá doba tvrdnutí betonu. Velká hmotnost přináší lepší 

akustické vlastnosti, ale také požadavek na dostatečně 

únosné stěny a základy (u novostaveb rodinných domů není 

problém však požadovanou únosnost zajistit). Z architekto-

nického hlediska lze spodní část stropu ponechat odhalenou. 

Pohledovou surovou plochu betonu dobře doplňuje například 

textura dřevěné podlahy a dřevěného nábytku.

Pro konstrukci stropu lze použít beton, keramiku, dřevo, ocel, záleží jen 
na konkrétním záměru stavebníka a typu stavby.
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Pro monolitický betonový strop rodinného domu lze použít 
transportbeton C25/30 XC1, S3. Cena se pohybuje okolo 
2 000 Kč/m3 bez DPH a dopravy, www.transportbeton.cz

Protože památkáři nepovolili zásahy do krovu, bylo řešením využi-
tí systému Lindab Construline. Vestavba je do krovu vložena 
na tenkostěnných nosnících kotvených do ocelových patek, ulo-
žených na nosných zdech půdního prostoru. www.lindab.com/cz
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Chytré multifunkční vypínače. Na všechno!
Představte si jeden „vypínač na všechno“. Když odcházíte z domu, je-
diným stiskem vypnete světla, všechny spotřebiče v zásuvkách (např. 
kromě lednice), vytáhnete/zatáhnete předokenní žaluzie a zapnete za-
bezpečení. To vše stiskem jediného tlačítka, chytrého multifunkčního 
vypínače v inteligentní elektroinstalaci Ego-n®. A takto chytré mohou 
být prakticky všechny vypínače v domě. Každý bude umět to, co jej 
„naučíte“. Chytrý vypínač zvládne i to, co například dvanáct jednotli-
vých vypínačů/spínačů/stmívačů. Centrální ovládání domu z jednoho 
místa i po jednotlivých místnostech. Vypínače umí být až tak chytré, 
že vyhodnocují, zda je venku světlo či tma, zda prší, jak silný fouká vítr, 
jaká je teplota vně domu a v jednotlivých místnostech. Tyto informace 
umí chytrý vypínač využít k tomu, aby šetřil elektrickou energii na chla-
zení zastíněním, zatažením žaluzií, rozsvícením podle světelných pod-
mínek a podobně. Ušetřete si čas obíháním mnoha vypínačů použitím 
chytrých multifukčních. 

Telefon nebo tablet na místo vypínače? Ano!
I to je nyní již standardem. Máte-li inteligentní elektroinstalaci Ego-n® 
s chytrými vypínači, stačí si zdarma stáhnout do tabletu či mobilu apli-
kaci pro Android nebo iOS. Pomocí chytrého telefonu a tabletu pak lze 
ovládat prakticky vše stejně jako vypínači. Máte tak přístup ke všem 
místnostem a spotřebičům i mimo domov a na dálku tak můžete doma 
ovládat prakticky cokoliv a odkudkoli. Z křesla, zahrady, autobusu, do-
volené. Ovládání podle vašich požadavků.

Chcete, aby si i menší děti bezpečně v noci rozsvítily?
Jednoduše nalepte bezdrátový vypínač například na pelest postele. 
Vaše děti tak budou mít světlo vždy po ruce. A když budete dětský po-
koj přestavovat, nalepíte jej zase na jiné místo, které bude vyhovovat 
více. Navíc lze na noc přednastavit i úroveň jasu světla při využití stmí-
vačů. Tyto bezdrátové vypínače/spínače lze nalepit opravdu kamkoliv, 
kam nevedou kabely. Jsou tak ideálním řešením pro přestavby a rekon-
strukce. Můžete využít i ručních dálkových ovladačů v podobě klíčenky 
nebo standardního vícetlačítkového ovladače. 

Chytrý vypínač ví, kdy zapnout myčku a pračku, abyste ušetřili
S inteligentní elektroinstalací Ego-n® dosáhnete také úspor energií. 
Řízením více funkcí a většího počtu spotřebičů ve společném systému 
lze zabezpečit spouštění spotřebičů jen v době, kdy je provoz spotřebi-
čů potřebný nebo levný (využitím nízkého tarifu). Ego-n® umí též výraz-
ně ušetřit za topení a klimatizaci. 

Zaujaly vás chytré vypínače Ego-n®, ovládání světel, topení, žaluzií 
abletem a mobilem či nalepovací vypínače bez kabelů? Více informací 
o designu a funkcích moderních vypínačů a zásuvek ABB s.r.o. nalez-
nete na www.ego-n.cz a www.svetvypinacu.cz 

Díky snímačům 
(chytrým multifunkčním
vypínačům) můžete 
ovládat světlo, žaluzie, 
topení a další spotře biče 
v celém domě 
z jednoho místa

Také si občas položíte tuto otázku po odchodu z domácnosti a vracíte se domů 
nebo telefonujete rodině, aby se podívala? Nebaví vás obíhat žaluzie, zhasínat 
po dětech? Pak jistě oceníte vysokou míru komfortu a bezpečí a právě pro vás 
jsou určeny  následující řádky. 

Nezapomněla jsem vypnout kulmu nebo žehličku?

Chytré vypínače jsou k dispozici v designových řadách 
Neo®, Neo® Tech, Element®, Time® a Time® Arbo

Ovládání a vizualizace pomocí tabletu nebo chytrého telefonu

9472-ABB-PR-Bydleni-Ego-n-208x280.indd   1 9. 9. 2015   7:59:14
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ZAHRADA

Zodpovědný hospodář a hospodyňka se starají o své náčiní, 
mají pro ně vyhrazené místo a nedopustí, aby se některé 
vytratilo do neznáma.

I ZAHRADNÍKA
PRO KUTILA 

TEXT: HELENA MARKOVÁ

PŘICHYCENÉ
Abyste měli nejpoužívanější nářadí 

ihned k dispozici a mohli po něm 

kdykoliv sáhnout, jsou dobrým a pře-

hledným pomocníkem magnetické 

nástěnné lišty nebo lišty s poutky či 

pohyblivými a nastavitelnými úchyty. 

Jako doplněk ke kolekcím nářadí jsou 

v nabídce řady výrobců.

KREATIVNĚ
Jako závěsný háček nebo úložný 

a přepravní box lze prakticky využít 

cokoliv. Vděčné jsou košíky (vyrobené 

k tomuto účelu mají výhodu ploché 

strany), jako sada háčků fungují i ost-

ny obrácených hrábí.

PROSTOR
Nároky na prostor jsou vytyčeny 

náruživostí kutila a velikostí zahra-

dy. Nemáte-li samostatnou místnost 

v domě, můžete situaci vyřešit vyhra-

zením místa v garáži, zahradní kůlnou 

nebo venkovní skříní.

Držák na nářadí s nastavitelnou délkou, ocel, 
5 úchytů, délka 75 cm, vyrábí Burgon & Ball, 
cena 499 Kč, www.zdrava-zahrada.cz
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MOBILNÍ
Šikovné pracovní přepravky a boxy nabízejí přihrádky 

na uložení pracovního nářadí a pomůcek. S nimi budete 

připraveni kdykoliv vyrazit. Stačí přepravku popadnout 

za držadlo a přesunout se na záhon či k závadě.

VARIABILNÍ
Děrované plastové nebo dřevovláknité 

(sololitové) panely s pravidelným 

rastrem dírek umožňují variabilní 

uspořádání, háčky lze kdykoliv 

přemístit. Prodávají se z nich jak hotové 

výrobky, tak plošný materiál, který lze 

seříznout na požadovanou velikost.

Lopaty a rýče už se nebudou 
hroutit k zemi. Ve stojanu 

najdou potřebnou podporu 
a budou ihned po ruce

Organizér na nářadí, povrchová 
úprava smalt, více barevných variant, 
28 x 20 x 17 cm, vyrábí Burgon & Ball, 
cena 699 Kč, www.zdrava-zahrada.cz

Stojan na nářadí, masiv 
borovice, 60 x 60 x 75 cm, 
cena 2 160 Kč, 
www.bio-jardins.com
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ZAHRADA

TEXT: HELENA MARKOVÁ

Nezvyklá kombinace sladké a kyselé chuti se snoubí v plodech 
morušovníku. Vysaďte ho na podzim a v polovině léta sklízejte kilogramy 
podlouhlých plodů, z nichž navaříte lahodné sladkokyselé marmelády 
a šťávy jedna báseň. 

MoRušovník
ZAPOMENUTÝ

ZASAĎTE STRoM
Urostlé stromy morušovníků s impozantní korunou od půlky 

léta obsypanou protáhlými plody připomínajícími ostru-

žiny rostou i v našich zahradách. Málokdo je však viděl 

nebo ochutnal. Dřevina doputovala do Evropy z Asie, tak 

jako později propašované housenky bource morušového. 

Výroba čínského hedvábí byla odhalena! Housenky si naše 

podnebí však příliš neoblíbily, zato stromy se sladkými až 

sladkokyselými plody zůstaly. Zasadit doma na zahradě 

lze moruši bílou (Morus alba), moruši černou (Morus nigra) 

a moruši červenou (Morus rubra). Stromy si nenárokují příliš 

péče, nejsou náročné na výživu a odolávají mrazům zhruba 

až do -30 °C podle odrůdy. Vyžadují ale slunné chráněné 

stanoviště a propustnou nezamokřenou půdu. Staré odrůdy 

dorůstají do úctyhodných výšek až 18 m a šíře 15 m, k životu 

potřebují dostatek místa, a proto nejsou vhodné do malých 

zahrad. Znovuobjevení a jejich pěstování zpřístupnily zakrslé 

a převislé stromky nebo keře, které jsou vysoké podle výšky 

roubování zhruba kolem 1 až 3 m s šířkou koruny 1 až 2 m. 

V zahradnictvích je zakoupíte od 400 do 3 000 Kč. 

SLADkÉ PLoDY
Pro krásu i pro jedlé plody se sázejí převážně moruše bílá 

a moruše černá. Nevýhodou červené odrůdy je, že není 

samosprašná a je potřeba vysadit samčí i samičí strom. 

Polodlouhé plody, černé nebo bílé podle varianty, dozrávají 

v polovině léta. Lze je snadno utrhnout. Během zrání je však 

lepší umístit pod strom plachtu a na ni plody setřást. Plody 

sladké chuti s kyselým podtónem lze zpracovat na marme-

lády, šťávy, kompoty, lze je nasušit nebo je jíst čerstvé. Usu-

šené a rozemleté na mouku je lze přidat do těsta, kde jsou 

přírodním sladidlem. Obsahují mnoho vitaminů, zejména 

vitamin C, pektiny, karoten a minerální látky. 

PRo okRASu
Moruše se nevysazují jen pro plod. Okrasnou variantu před-

stavuje moruše platanolistá (Morus alba platanifolia). Listy 

moruší jsou většinou srdčité a při krajích zoubkaté, tato od-

růda se však chlubí hluboce vykrajovanými listy podobnými 

platanu a rozložitou korunou ve tvaru otevřeného deštníku, 

pod kterým v létě naleznete stinné posezení. Tvar koruny 

udržíte jarním řezem loňských větví na délku cca 20 cm. 

Plod moruše bílé

Plod moruše je plodenstvím 
drobných peckoviček 

na společném dužnatém 
vřetenu
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115BYDLENÍ

Moruše černá (Morus nigra) ve formě 
keře

Moruše platanolistá (Morus alba 
platanifolia) s korunou ve tvaru deštníku

Moruše bílá v převislé varietě 
(Morus alba pendula)
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HOBBY MARKET

PŘIPRAVILA: HELENA MARKOVÁ

Barevné listí, větvičky a spadané 
plody pokryly trávník i cestičky, 
vytáhněte proto hrábě s drátěnými 
zuby, zahradní vysavač s tahem, 
kterému neodolá ani jablko, 
a ukliďte podzimní „nepořádek“ 
na kompost.

NA LISTÍ SKLÁDACÍ
vozík Portax, naklopení 
umožňuje nahrabání listí 
přímo do vozíku, ve složeném 
stavu šetří místo, lehká 
ovladatelnost díky kolečkům 
s pneumatikami, objem 100 l, 
nosnost 50 kg, vyrábí Wolf-
Garten, cena 4 867 Kč, www.
eshop-zemedelske-potreby.cz

ELEKTRICKÝ
vysavač IEBV 2600 E, při maximálním 
výkonu vysaje i větvičky a menší jablka, 
dvoukomorová trubice – horní část slouží 
k nasávání, spodní jako fukar, kolečka pro 
snadnější manipulaci, objem vaku 35 l, 
cena 1 390 Kč, www.mountfield.cz

ZAHRADNÍ
pytel na listí Pop-up 
ke sběru zahradního 
odpadu nebo pro 
zachycení řezanky 
u drtičů bez sběrného 
boxu, v odolné tkanině je 
vinutá pružina, která vak 
udržuje vzpřímený 
a roztažený, objem 120 l, 
Ø 50 cm, vyrábí Bosch, 
cena 572 Kč, 
www.rr-naradi.cz

KOMPOSTOVACÍ
silo S 650, silo lze jednoduše rozebrat 
a umožnit přístup k hotovému kompostu, 
objem 650 l, Ø 110 cm, výška 72 cm, cena 
949 Kč, www.mountfield.cz

DRÁTĚNÉ
hrábě na listí, široký záběr urychluje 
práci na velkých plochách, pevná 
násada z eukalyptového dřeva, drátěné 
zuby, 52 x 178 cm, vyrábí Fiskars, 
cena 729 Kč, www.fiskars-shop.cz
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5 Kč

NOVINKA

8 modelůV nabídce
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PŘIPRAVILA: EDITA ERBSOVÁ

SERVIS VELKÁ BÍLÁ MŮŽE BÝT I ČERNÁ  

Dávno neplatí, že „velké bílé“, jak se obecně označují vel-

ké domácí spotřebiče, musí být skutečně bílé. Pokud pre-

ferujete elegantní černý design, rozhodně je z čeho vybí-

rat. Díky tomu můžete vyjít ze stereotypů a pořídit si 

černou pračku do tmavě laděné koupelny, volně stojící 

myčku v černé barvě jako výrazný prvek kuchyně nebo 

chladničku, které černá barva dodá na luxusu. Navíc je 

snadno zkombinujete s vestavnými spotřebiči – troubou, 

varnou deskou nebo odsavačem par, které jsou v tmavých 

odstínech běžné, www.indesit.cz, www.hotpoint.cz

PROVONÍ PODZIMNÍ DNY 
Yankee Candle přináší pro tento podzim novinku z řady Food 

and Spice s názvem Gingerbread Maple. Pečicí koření a teplá 

vůně hřebíčku s dotekem javorového sirupu je pro podzimní 

dny prostě perfektní a udělá vám doma útulno. Cena vosku 

do aromalampy je 59 Kč a střední svíčka stojí 589 Kč. 

www.yankeesvicky.cz

PODLAHA NA PŘÁNÍ  
Výrobce podlahových krytin Tarkett přichází na trh s vinylový-

mi dílci pro volnou pokládku. Kolekce ID Inspiration Loose Lay 

má 19 dřevěných dekorů v lamelách a 3 designové dekory be-

tonu ve čtvercích. Z nabídky lze vytvořit neomezené množství 

designových vzorů pro jakýkoliv prostor. Největší výhodou 

této podlahy je, že lamely se pokládají pouze na sraz k sobě, 

a podlaha drží díky své vysoké hmotnosti a speciální spodní 

vrstvě bez použití lepidla. Díky tomu lze podlahu, kdykoliv se 

vám zachce, přeskládat do jiného designu,   www.tarkett.cz

POUŠTĚJTE DRAKY V OBÝVÁKU 
Zábavná hra pro děti i rodiče plná hledání a rychlých reakcí, 

kdy vyhrává ten, kdo se nejrychleji zorientuje ve spleti šňůrek 

od draků vybarvených širokou paletou barev. Výhodou hry je 

herní variabilita, můžete hrát ve 4 modech: barva draka, chy-

bějící barva draka, mašličky a nejobtížnější je kombinace těch-

to variant. Cena 425 Kč, www.eshop-piatnik.cz

Myčka Hotpoint LFD 11M121 B EU
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TIP 

REDAKCE

NOVÁ GENERACE VODOVODNÍCH BATERIÍ
U nejpopulárnější řady baterií a instalací Eurosmart došlo ke 

zvětšení prostoru mezi výtokovou trubicí a pákou a současně 

i k prodloužení celkové výšky baterie, čímž se zlepšila ovlada-

telnost. Spotřeba vody je omezena na 5,7 l/min. Vylepšená 

35mm kartuše se zabudovaným omezovačem teploty pomáhá 

řídit spotřebu energie, zároveň brání opaření. Navíc je možné 

baterii dodat s technologií „chladného startu“: pokud je páka 

v centrální pozici, jejím otevřením spustíte studenou vodu. Vy-

hnete se tedy plýtvání teplou vodou, www.grohelive.cz

CHYTRÁ DOMÁCNOST VE VAŠICH RUKOU
Inteligentní systém TaHoma® pro ovládání domácnosti je na-

vržen tak, aby chování domácnosti dokázal rychle a jednoduše 

nastavit skutečně každý, a to prostřednictvím graficky velmi 

zdařilé aplikace, kterou můžete mít v chytrém telefonu, table-

tu i počítači. Užitečné jsou například tzv. Smart scénáře, díky 

kterým se vaše domácnost samočinně přizpůsobuje aktuální-

mu počasí, plánované spotřebě energie či vašim aktivitám. 

 TaHoma® nabízí funkci zpětné vazby, to znamená, že jste 

o dění v domácnosti informováni, ať jste kdekoli, a máte tak 

jistotu, že je vše v pořádku, nebo naopak rychle zjistíte, co se 

děje a vzdáleně problém vyřešíte. Více na www.somfy.cz

DOKONALÝ POMOCNÍK PRO 21. STOLETÍ
Úklid s centrálním vysavačem je nejen maximálně účinný, 

ale díky tomu, že hadice jsou skryté v trubním rozvodu 

a uživatel si na úklid vytahuje jen potřebnou délku (až 

15 m), také velmi pohodlný. Po skončení vysávání stačí od-

jistit pojistku a hadice se skryje v trubním rozvodu. Vysa-

vačová jednotka je nejčastěji umístěna ve sklepě, garáži 

nebo komoře, kde probíhá vyfukování vysátého a přefiltro-

vaného vzduchu, tudíž vysavač nevíří prach a stává se tak 

nejzdravějším pomocníkem, www.husky.cz

TAJEMSTVÍ PLNÉ CHUTI 
DOKONALÉHO ESPRESSA
Plnoautomatická espressa KRUPS nabízejí vše, co milovní-

ci kávy očekávají: snadnou přípravu, plnost vůně a chuť 

čer stvé kávy, kterou si můžete užít v široké škále variant 

kávových nápojů. Přístroje slouží, aniž by kladly nároky 

na údržbu: nemusíte se zabývat čištěním ani odvápňová-

ním stroje, kávovar se o vše postará sám. Espressa KRUPS 

jednoduše promění domácnost jako mávnutím kouzelného 

proutku v báječnou kavárnu bez ohledu na cenu přístroje, 

www.homeandcook.cz
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PORADNA

ODBORNÍK 

RADÍ
Vinylová podlaha 
Stavíme rodinný dům a líbí se nám vinylové dílce. 
Chceme je dát do celého domu, ale nevíme, jestli zvolit 
lepený vinyl nebo takzvaný klik. Na trhu je mnoho 
druhů. Na co si máme dát při výběru pozor?

manželé Koukalovi, Beroun 

FRANTIŠEK ŠÁRA
regionální obchodní zástupce společnosti Tarkett 

Doporučil bych vám vybírat z kolekcí ID Selection 40 nebo 

ID Inspiration 55, které se vyrábějí v Německu a dosahují 

nejvyšší kvality. Další variantou je kolekce ID Essential 30, 

která je v poměru cena – kvalita velmi výhodná.

Vinylové dílce pro volnou pokládku můžeme rozlišit 

na  vinyl se zámkovým systémem (click), jehož pokládka je 

podobná jako u laminátové podlahy. Z naší nabídky bych 

v tomto případě doporučil celovinylové dílce Starfloor Click 

v celkové tloušťce 4 nebo 5 mm podle druhu kolekce. Jako 

horkou novinku bych zmínil ID Inspiration Loose Lay – 

 vinylové dílce, které se kladou bez použití lepidla i zámko-

vého systému. Dílce se jen volně položí na sraz k sobě 

a k podkladu přilnou díky své vysoké hmotnosti a speciální 

spodní vrstvě.

Celkově lze říct, že výhodou volně kladených vinylových 

dílců je rychlejší a levnější pokládka, která je však na dru-

hé straně vyvážena vyšší pořizovací cenou.  

Na trhu naleznete i vinyl na HDF desce, který nejvíce při-

pomíná laminátovou podlahu. I když se mnohými vlast-

nostmi liší, jeho náchylnost k poškození vlhkem a vodou 

bohužel zůstává. Naše firma tento výrobek nenabízí.

Přeji šťastnou ruku při výběru.

Vinylové podlahy v dílcích jsou současným trendem 

a na trhu je opravdu velké množství značek v různých kva-

litách a provedeních pokládky. Pro zjednodušení je může-

me rozdělit na vinyl, který je pevně spojený s podkladem 

(lepený), nebo je položen volně. Celoplošně  lepené vinylo-

vé dílce jsou kompaktní vinylové podlahy se standardní 

tloušťkou 2–2,5 mm. Jejich pokládka je náročnější, a proto 

je dobré vyhledat odborníka – podlaháře, který vyrovná 

podklad nivelační stěrkou. To je nutné. Výhodou této po-

kládky je vysoká odolnost a trvanlivost, lepší prostup tepla 

v případě podlahového topení a také možnost různého 

směru pokládky dílců, což umožní vytváření designových 

dekorů. To není u vinylových dílců s klikovým (zámkovým) 

provedením možné. Lepená pokládka také umožní jedno-

dušší výměnu mechanicky poškozeného dílce. Ten jedno-

duše strhnete a nahradíte novým. U lepených vinylových 

dílců je dobré si zjistit rozměrovou stabilitu, která je u kva-

litnějších výrobků zajištěna skelným vláknem uvnitř dílce. 

Luxusní vinylové dílce 
ID Inspiration Loose Lay, 
www.tarkett.cz 

Vinylová podlaha Starfloor Click 30, dekor Retro/Orange 
blue, www.tarkett.cz

Vinylová podlaha z kolekce iD Essential 30, 
www.tarkett.cz
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Katalog domů zdarma objednávejte na +420 377 825 782.

Rodinný dům DOMINIK 23
užitná plocha 146,27 m2  | 11.415 Kč měsíčně

Jednoduchý až minimalistický exteriér bez zby-
tečných výklenků a výstupků. Tak bychom mohli 
charakterizovat exteriér domu Dominik 23.

Stejně tak jednoduše – ale komfortně a s dů-
razem na praktický užitek – je navržen interiér. 
Dostatek logicky rozmístěných oken zaručuje 
přirozenou světelnou pohodu jednotlivých míst-
ností. 

Prostorný dům jistě zaujme všechny milovníky 
minimalistické architektury a nabídne pohodlné 
bydlení až čtyřčlenné rodině. Svým řešením je  
vhodný pro moderní příměstskou zástavbu.

Projekt ES Mladé oči, autor student architektury Bc. Patrik Janoušek

Víte, že…
…v programu Pohodová stavba se stěhujete jen jednou?

…v programu Pohodová stavba stavíte rychle? 

Ano, a to rovnou do nového domu. Až potom můžete původní nemovitost 
prodat a z výnosu z prodeje zaplatit nový dům. Celá cena domu je totiž 
splatná až po jeho úplném dokončení a odevzdání.

Na rozdíl od bežného způsobu financování nebude plynulost stavby 
závislá na jednotlivých platbách banky. Garantujeme dokončení stavby 
do 6 měsíců od zahájení.

tel.: 37 782 5 782, 602 43 54 52 | info@ekonomicke-stavby.cz| www.ekonomicke-stavby.cz

Ocenění KVALITNÍ FIRMA
2010, 2011, 2012

Ověřeno zákazníky
v Česku i na Slovensku
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PŘÍŠTĚ

TECHNIKA
Údržba podlah už 
dávno není 
jediným úkolem 
pro vysavače. 
Vyberte si ten 
pravý podle svého 
životního stylu.

ZAOSTŘENO
Důmyslné koupelnové doplňky pomohou naučit 
vaše děti správné hygieně v bezpečném prostředí. 

ERGONOMIE 
Díky obrazům zdi našich domovů promlouvají. 
Příště se zaměříme na to, jak jim najít 
v interiéru správné místo, aby jejich poslání 
nevyšlo naprázdno.

TÉMA
Jak vytvořit z kuchyně multifunkční prostor, v němž se 
bude nejen skvěle vařit, ale i relaxovat, psát úkoly…? 

SPECIÁL
Pomůžeme vám vybrat podlahu, 
která bude slušet vašemu 
interiéru, a přitom stíhat tempo 
vašich kroků.

Chcete se pochlubit 
svým novým bydlením? 
Pošlete nám na e-mail
bydleni@bmczech.cz
tip na svoji proměnu!

BYDLENÍ
ČÍSLO 11 VYJDE 4. 11. 2015
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BUDOUCNOST
pro Váš interier

Praha - Družstevní ochoz 30, 140 00 praha 4 - nusle, +420 261 226 786, +420 261 226 017, info@barevnaskla.cz, www.barevnaskla.cz
Brno - pražská 156, 642 00 Brno - Bosonohy, +420 602 646 440, info@skleneneobklady.cz, www.skleneneobklady.cz

Skleněné obklady v interiérech
Pracovní desky do kuchyní ze skla
Celoskleněné dveře a příčky


