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Mc TREE a.s.

Hlavní 238

250 89 Lázně Toušeň

tel.: +420 286 854 368-70

fax: +420 286 850 101

info@mctree.cz

www.mctree.cz

Na obrázku:

model KBgb 3864

Kvalita, Design a Inovacewww.liebherr.com

■ Na výběr je chladně bílá nebo elegantně černá skleněná

přední část, a to jak u chladniček, tak u kombinovany ́ch

chladniček, jež se stanou dominantou každé kuchyně

■ V části BioFresh si potraviny uchovají prospešné vitamíny,

sveží vzhled a jedinečnou chuť i vůni mnohem déle než 

v bežné chladicí části

■ Praktická technologie SoftSystem pro tlumené zavírání dveří

Podrobné informace vám s potešením poskytne váš prodejce.

Špičkový design:
série GlassEdition

bydleni 1-1_208x280_KBgb 3864_Layout 1  09.03.15  13:38  Page 1



JEDINÉ 
originální 

Bydlení
na českém

trhu

3BYDLENÍ

84
78

88

114

26

4 Editorial
6 Vybráno z pošty
7 Předplatné

NA CO SE TĚŠIT
10  Listopad

NOVINKY & NÁKUPY
12  Symbol čistoty 
 a nevinnosti
14 Adventní kalendář 
16 Nejen z lesa

TÉMA
18  Život v kuchyni

PROMĚNA
26  Pod taktovkou Severu

SPECIÁL
36  Jaká je vaše parketa?
                
NÁPADY
42  14 rad, jak vzít úklid 
 z gruntu!

NÁVŠTĚVA
46 Prostor pro dětství 
 i dospívání 

ZAOSTŘENO
52 Koupelna pro děti

VŠUDE DOBŘE...
58  Zvýšená hustota 
 individuality

ERGONOMIE
60  Když zdi 
 promlouvají

NÁVŠTĚVA
64  Růžovou proti tmě

PORADNA
71  Sálavé topení šetří 
 zdraví i peněženku

ŠKOLA STYLU
72  Bruselský sen 
 je zpět

STOLOVÁNÍ
74  Vypečené vánoční
 svátky

TECHNIKA
78  Hledá se alfa savec

NÁVODY
84  Knihovna z bedýnek

PORADNA
86  Finance & reality

DŮM
88 Bungalov s pěti „PÉ“
94 Domek pro vozíčkáře

STAVEBNÍ MOZAIKA
102 Hra s ohněm
106 Bydlení ve vatě
108 Údržba fasády 
 z lícových cihel

ZAHRADA
110 Zeleň v zimě

HOBBY MARKET
114 Nářadí pro ni
116 Nářadí pro něj

SERVIS
118 Novinky a tipy

PORADNA
120 Nejčastější 
 otázky uživatelů 
 Skeletsystemu

122 Příště

FOTO 
NA TITULU: 
ESPRIT

OBSAH
LISTOPAD

003_BD11.indd   3 26.10.15   13:15



EDITORIAL
BYDLENÍ, měsíčník, číslo 11, listopad 2015 

vychází 4. 11. 2015

VYDÁVÁ
Business Media CZ, s. r. o., Nádražní 32, 150 00 Praha 5

IČ 284 73 531, tel.: 225 351 102, fax: 225 351 151
e-mail: bydleni@bmczech.cz

www.bmczech.cz

ROZŠIŘUJÍ
V České republice: Mediaprint & Kapa Pressegrosso, spol. s r. o., 

a další distributoři
Ve Slovenské republice: Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s., 

Bratislava

PŘEDPLATNÉ ČASOPISU V ČESKÉ REPUBLICE
tel.: 840 306 090 

e-mail: Magazinbydleni@predplatne.cz
A.L.L. production, s. r. o., P. O. Box 732, 111 21  Praha 1

Předplatné je vybíráno prostřednictvím 
obchodní společnosti A.L.L. production, s. r. o.,

ve prospěch vydavatele

PŘEDPLATNÉ ČASOPISU VE SLOVENSKÉ REPUBLICE
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s., 

oddelenie inej formy predaja
P. O. Box 183, 830 00 Bratislava 3

tel.: +421 800 188 826, +421 249 893 566,
+421 249 893 563

e-mail: objednavky@ipredplatne.sk

REDAKCE
Publisherka skupiny časopisů o bydlení

a šéfredaktorka:
Markéta Klocová (marketa.klocova@bmczech.cz)

Art director: Matěj Kotrba (matej.kotrba@bmczech.cz)
Editorky: Ilja Hajná (ilja.hajna@bmczech.cz)

Květuše Sajnerová (kvetuse.sajnerova@bmczech.cz)
Redakce: Anna Martinková (anna.martinkova@bmczech.cz)

Libuše Lhotská (libuse.lhotska@bmczech.cz)
Kristýna Lišková (kristyna.liskova@bmczech.cz)
Martina Paulová (martina.paulova@bmczech.cz)

Jana Polomová (jana.polomova@bmczech.cz)
Lenka Saulichová (lenka.saulichova@bmczech.cz)

Grafické oddělení (sazba a zlom)
Aleš Procházka (ales.prochazka@bmczech.cz)

Tereza Šašinková Lukášová (tereza.sasinkova@bmczech.cz)
Obrazová produkce: Edita Erbsová (edita.erbsova@bmczech.cz)
Webeditorka: Dana Klomínková (dana.klominkova@bmczech.cz)

INZERTNÍ ODDĚLENÍ
Account manager: Hana Andělová (tel.: 225 351 135,

603 248 157, hana.andelova@bmczech.cz)
Account manager: Kateřina Keslová (tel.: 773 773 325, 

katerina.keslova@bmczech.cz)
fax: 225 351 153

VEDENÍ VYDAVATELSTVÍ
Generální ředitel: Tomáš Tkačík
Výkonný ředitel: Hynek Paťorek 
Finanční ředitel: Václav Bednář

(sekretariát: 225 351 102)

MARKETING
Hana Kmecová (tel.: 225 351 220)

VÝROBA A DISTRIBUCE
Aleš Zíta (tel.: 225 351 131)

REPRODUKCE
DTP studio, Business Media CZ 

(tel.: 225 351 156, dtp@bmczech.cz)

TISK
Tiskárna Triangl, a. s., Praha

REGISTRACE
MK ČR E 6816, ISSN 0232-0347

Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí.
Za obsah inzerce odpovídá inzerent.

Žádná z částí tohoto časopisu nesmí být kopírována a rozmnožována
za účelem rozšiřování v jakékoli formě či jakýmkoli způsobem bez

písemného souhlasu vydavatele.
Časopis Bydlení je vydáván jako licenční časopis společnosti 

Bauer Media, v. o. s., Moulíkova 1b/3286, 150 00 Praha 5, IČO 49709968
Uvedené ceny jsou orientační a mohou se měnit.

Tištěný a prodaný náklad je auditován ABC ČR.

© Business Media CZ, s. r. o., Praha, 2015

Cena 54,99 Kč/2,29 €

L

4 BYDLENÍ

JAK SI UŽÍT PODZIM
Léto je nenávratně pryč a jakási podivná melancholie vyjadřovaná výroky 

typu „já chci teplo, nebo alespoň pořádnou zimu se sněhem“ provází vět-

šinu našich debat. Já ale podzim miluji. Komáři, vosy a podobně otravný 

hmyz už na mě neútočí, je pěkně zalezlý tam, kde by měl zůstat napořád. 

Když už jsme u hmyzu, proti případným podzimním chmurám doporučuji 

pustit se do pořádného úklidu bytu (viz str. 42). Právě díky němu jsem 

totiž konečně našla úkryt (v pálivé paprice z Maďarska) černostříbrných 

molů, kteří mě přilétali pozdravit pokaždé, když jsem otevřela dveře 

našeho bytu. Proti případné melancholii skvěle funguje i jóga. Pozdrav 

slunci, pozice kobry, vrány, holuba, několika bojovníků a dokonce i troj-

úhelníku mě pokaždé nabije energií, kterou pak s velkým potěšením ze 

sebe vydávám na podzimních túrách po Krkonoších. Ve chvíli, kdy davy 

turistů opustí na konci léta horské stezky, začíná pro mě nejhezčí období 

roku. Neznám nic krásnějšího než ranní mlhy vznášející se líně nad ho-

rami, které se kolem poledne rozplynou a sluneční paprsky ozáří stromy 

plné barevného listí, všude je úžasné ticho a jediné, co je slyšet, jsou mé 

kroky a šustění stromů ve větru. Takže přátelé, zvedněte se z pohovek 

a vyrazte na hory nebo alespoň na procházku do přírody, jen si připomeň-

te, že není špatné počasí, pouze nevhodné oblečení. Na duši umí zahřát 

i mihotavý plamínek ohně z krbu nebo zapálené svíčky. Zastávám názor, 

že svíček není nikdy dost, takže počínaje říjnem je začínám domů nosit 

po kilech a zapaluji je ještě dříve, než si svléknu kabát. Jen můj přítel se 

chytá za hlavu a shání se po telefonním čísle pojišťovacího agenta, aby 

zjistil, jak jsme na tom s pojištěním bytu proti požáru… 

Krásný a inspirativní podzim za celou redakci přeje

EDITA
ERBSOVÁ

52
Koupelna pro děti

60
Když zdi 

promlouvají

64
Růžovou 
proti tmě
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Katalog domů zdarma objednávejte na +420 377 825 782.

Rodinný dům KATKA 34
užitná plocha 74,20 m2  | 7.188 Kč měsíčně

Moderní bungalov z oblíbené řady domů Katka. 
Prakticky řešená dispozice nabídne dostatek 
prostoru až 4členné rodině. Moderní propojení 
kuchyňského koutu, jídelny a obývacího pro-
storu ve funkční celek je v tomto případě ještě 
umocněno prosklenou plochou. Velikost pro-
sklení navozuje dojmu zimní zahrady a zároveň 
zajišťuje dostatek přírodního světla v interiéru.

Přírodu na dosah ale máte prakticky v kaž-
dém pokoji. Díky velkým francouzským oknům 
a bezbariérovému přístupu se ocitnete na za-
hradě nebo terase prakticky okamžitě.

Víte, že…

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

Ocenění KVALITNÍ FIRMA
2010, 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015

Ověřeno zákazníky
v Česku i na Slovensku

…v programu Chytrý nájem nejste prověřováni bankou?

…v programu Chytrý nájem je záruční doba 30 let? 

Ano tento program jsem připravili pro klienty, kteří z různých důvodů 
nemůžeme odvést pro hypotéku do banky. Platíte běžný nájem. Dvě 
třetiny takto zaplaceného nájmu Vám však zároveň splácí Váš dům. 

Poskytujeme záruku na dům po celou dobu trvání nájmu. Kromě 
obvyklé drobné údržby, spojené s užíváním domu, se tak nemusíte 
o nic dalšího starat. Veškerý servis provádíme my. Navíc je nemovi-
tost po celou dobu nájemního vztahu pojištěna.

ES_bydleni11_208x280+5_CH-N_katka34.indd   1 21. 10. 2015   21:39:18



Napište nám! Své fotografie, příspěvky, připomínky 
i nápady posílejte na adresu bydleni@bmczech.cz. 
Nejzajímavější příspěvek odměníme knížkou 
Láskominy od Denisy Bartošové (MojeLaskominy.cz). 
Podle této knížky vykouzlíte za pár korun hodnotné 
dárky, kterými potěšíte své blízké. 

VYBRÁNO

Z POŠTY
Můžete nám psát na adresu: 
bydleni@bmczech.cz
Najdete nás také na facebooku,
zadejte Časopis Bydlení

DÁREK
ZA VÁŠ DOPIS

6 BYDLENÍ PPBYDLENÍ6

Vážená redakce,
Časopis Bydlení si kupuji od roku 2006. Letos jsme si ko-
nečně koupili vlastní byt a já mohla začít realizovat nápady 
z Vašich článků a inspirovat se krásnými byty plnými zají-
mavých a chytrých řešení a stylů. Přáli jsme si byt v původ-
ním stavu, já říkám holobyt, a opravdu se nám podařilo byt 
3 + 1 před rekonstrukcí koupit a začít si plnit sen. Rekon-
strukce proběhla bez problémů a já Vám velmi ráda posí-
lám výsledek. Při stěhování jsem starší čísla Bydlení věno-
vala knihovně, protože mé heslo zní: Bydlení nepatří 
do kontejneru, Bydlení je nesmrtelné. 

Vaše věrná čtenářka Ivana Ekartová, Vsetín 

Paní Ivaně děkujeme za milý dopis a fotografie jejího bytu 

a posíláme jí krásnou knihu Dejte dětem pokoplnou úžasných 

nápadů a fotografií j od bytové designérky Andrey Vokřálové.

Dobrý den,
o prázdninách jsem si na cestu vlakem koupila své vůbec 
první číslo Bydlení a od té doby jsem Vaší pravidelnou čte-
nářkou. Vánoce se blíží a já mám opět dilema, komu jaký 
dárek koupit. Na běhání po obchodech nemám moc času 
a k internetu se dostanu zřídkakdy. Tak mě napadlo, zda 
neplánujete nějaké tipy na zajímavé a nápadité dárky pod 
stromeček ideálně pro celou rodinu… Děkuji za odpověď 
a přeji Vám hodně spokojených čtenářů, jako jsem já.

Darina, Police nad Metují

Paní Darino,

děkujeme za slova chvály, která nás velmi těší. S radostí 

Vám můžeme napsat, že tipy na vánoční dárky opravdu při-

pravujeme. Navíc se můžete těšit také na rady, jak proplout 

všeobecným vánočním shonem v poklidu a případné pohro-

my řešit s úsměvem. 

Milá redakce,
v minulém čísle mne zaujal článek o  ohřevu vody, protože 
to je téma, které teď doma aktuálně řešíme. Poradíte mi, 
který z představených modelů je podle vás nejlepší koupit? 

Vlasta M., Holýšov

Milá Vlasto,

k této odpovědi je zapotřebí znát více o tom, kolik vás 

doma je a jakým způsobem teplou vodu používáte. Urči-

tě nepochybíte, když budete vybírat z nejnovějších mo-

delů s co nejúspornějším provozem. Doporučujeme Vaší 

pozornosti nový bojler řady OKHE SMART (viz foto), 

 který má celou řadu chytrých funkcí, které usnadňují 

a zlevňují provoz, včetně ovládání pomocí mobilu či 

 tabletu a využití nízkého tarifu. Více na www.dzd.cz.

PŮVODNÍ
STAV
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OBJEDNÁVKOVÝ KUPON
ANO, objednávám si předplatné časopisu Bydlení 
(10 čísel následujících po mé objednávce) 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

PS_2015_11

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.
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Předplatné objednávejte na telefonním čísle 840 306 090 
nebo e-mailem Magazinbydleni@predplatne.cz

PŘEDPLATNÉ

Při obnově předplatného získáváte na 1 rok přístup k elektronické verzi 
časopisu včetně archivních čísel od roku 2013. 
Nabídka je platná pro nové předplatitele v rámci ČR a objednávky zaslané a uhrazené do 1. 12. 2015 nebo do vyčerpání zásob. 
Pokud chcete předplatné někomu darovat, zašleme vám darovací certifikát s podpisem šéfredaktorky.

Zaplatíte pouze 440 Kč 
na rok a získáte 2 čísla 
časopisu Bydlení zdarma 
oproti koupi časopisu 
na stánku 
+ prací gel a prášek Rex 
+ aviváž Silan

DÁREK NA CELÝ ROK
DARUJTE PŘEDPLATNÉ A UDĚLÁTE RADOST 10x ROČNĚ!

PRO AKTIVNÍ RODINY
Prací prášky i gely značky Rex jsou nyní díky silné kombi-

naci enzymů ještě efektivnější – balení s dvaceti pracími 

dávkami zvládne vyprat až 480 kusů prádla. Proto jsou 

prací prostředky Rex ideálním pomocníkem pro aktivní ro-

diny. Nový Rex Max Effect stojí málo, ale vypere hodně.

Přidejte do praní aviváž Silan a svěží vůně právě vyprané-

ho prádla vám vydrží až 8 týdnů. Vůně můžete střídat po-

dle přání a nálady. Zkuste třeba populární variantu Silan 
Fresh Sky a zažijte ještě intenzivnější vůni i u vás doma.
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www.tescoma.cz

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 Conven

Na pánvích s unikátně zvrásněným nepřilnavým povlakem, 

který má charakter neleštěného přírodního kamene, 

propečete pokrmy rovnoměrně, s minimálním množstvím 

tuku, bez připalování a se zachováním jejich přirozené 

chuti a šťavnatosti. Vhodné pro všechny typy sporáků 

včetně indukčních.

Wok
i-PREMIUM STONE

ø 28 cm 1199 Kč

Pánev hluboká
i-PREMIUM STONE

ø 24 cm 999 Kč

ø 28 cm 1199 Kč

Grilovací pánev
i-PREMIUM STONE

26×26 cm 999 Kč

Grilovac
i-PREMIUM

26×26 cm 99

Pánev 
i-PREMIUM

ø ø 24 cm 99
ø 28 cm 119

i-PREMIUM

øø 28 cm 119

uni

který má charakte

propečete pokrmy

tuku, bez připalová

chuti a šťavnatosti. V

včetně indukčních.

3D struktura 
povrchu pánve
3D struktura 
povrchu pánve

Pánve
i-PREMIUM STONE

ø 20, 24, 26, 28 a 30 cm

od 799 Kč
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NA CO SE TĚŠIT

BYDLENÍ

Kdo si hraje, nestresuje se! Tímto 
heslem se řídím od chvíle, kdy jsem 
propadla omalovánkám pro dospělé. 
Zakupte si pastelky, všední starosti 
hoďte na chvíli za hlavu a pusťte se 
do díla. Omalovánky zabaví i děti, 
které mohou pomalovat třeba stěnu, 
aniž by jim hrozil postih.

PŘIPRAVILA: EDITA ERBSOVÁ

LISTOPAD

Omalovánková tapeta Barcelona, 
115 x 80 cm, použít ji lze i jako plakát 
nebo ubrus, vyrábí Omy Design & Play, 
cena 279 Kč, www.prodeti.cz 

PSÁT NA STĚNU 
DOVOLENO

Speciální nátěr Sripto značky Primalex 
umožní natřené povrchy (stěny i nábytek) 

používat jako klasické (bílé) popisovací 
tabule. Prodává se v 0,5 l balení. 

Seznam prodejců najdete 
na www.primalex.cz

010_011_BD11.indd   10 27.10.15   9:18



ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE
• 4. listopadu vychází Moderní byt číslo 11

• Je nevyšší čas přihlásit se na workshop  
Zakládáme městskou zahradu, který 
11. listopadu pořádá Kokoza, 
www.kokoza.cz

• 19. listopadu vychází Svět kuchyní/zima 

• 20. listopadu začínají v Praze 
na Staroměstském náměstí vánoční trhy 

• Třetí listopadovou sobotu, tedy 
21. listopadu, proběhne Noc otevřených 
divadel a výjimečných zážitků

• 28.–29. listopadu se koná na zlínském 
zámku Zlín design market – prodejní 
přehlídka autorské tvorby s možností 
zakoupení originálních dárků na Vánoce!

• 2. prosince se můžete těšit na dvojčíslo 
Bydlení plné tipů na vánoční dárky

JAK BYDLÍ ŠTÍŘI 
24. 10.–22. 11.
V bytě či domě, ve kterém žije, musí mít místo, které 

patří jen jemu, místo, kde se může nerušeně věnovat 

svým koníčkům nebo přemýšlení. Má rád prostor, a proto 

neváhá bourat stěny mezi pokoji. Dobře se cítí v barvách 

ohně, ale nepohrdne ani přírodním dřevem v kombinaci se 

světlými barvami. Je velkým milovníkem přírody a pohled 

z okna do krajiny ho naplňuje klidem. Pokud mu chybí, rád 

utíká na zahradu, pro kterou má cit a talent. 

11BYDLENÍ

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

V knize najdete sedmasedmdesát obrázků květin, zvířat, 
vitráží a meditačních mandal od výtvarnice a grafičky Jolany 
Daňkové s doprovodným textem Lenky Tréglové, vydává Grada, 
cena 199 Kč, www.grada.cz

Nástěnná omalovánka zhotovená z ekologické papírové tapety, 
130 x 70 cm, cena 450 Kč, www.fototapetaminka.cz

Nádherné obrazce 
světoznámé umělkyně 
Jenean Morrisonové 
najdete v nových 
antistresových 
omalovánkách Mandaly 
a Květiny, vazba 
paperback, nakladatel Ikar, 
cena 167 Kč, www.bux.cz
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12 BYDLENÍ

NOVINKY & NÁKUPY

Bílá je barva s největší 

světelnou odrazností 

(až 80 %), má desítky 

různých odstínů 

od chladné zářivě 

a sněžně bílé přes 

teplejší odstíny 

krémové, slonovinové 

až lehce našedlé. 

VÍTE ŽE...
Bílá je barva s největší světelnou 
odrazností (až 80 %), má desítky různých 
odstínů – od chladné zářivě a sněžně bílé 
přes teplejší odstíny krémové, slonovinové 
až k lehce našedlé. 

012_013_BD11.indd   12 23.10.15   13:48
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PŘIPRAVILA: EDITA ERBSOVÁ
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Nadčasová, něžná, decentní, elegantní, to je bílá barva. Hodí se ke všemu 
a všude, umí zesvětlit a zvětšit prostor, ale pokud je jí příliš, může také 

vyvolávat pocit chladu a prázdnoty.

SYMBOL ČISTOTY 
A NEVINNOSTI

Nástěnné hodiny Shuwan, 
sklo, Ø 43 cm, vyrábí 
Nextime, cena 1 239 Kč, 
www.okay.cz

Stínidlo Krusning, 85 x 55 cm, 
cena 299 Kč, www.ikea.cz

Vitrína Stockholm, masivní 
dřevo/kov/tvrzené sklo, 
90 x 180 cm, cena 6 990 Kč, 
www.ikea.cz

Konferenční stolek 
Wire, lakovaný kov/

tvrzené sklo, cena 
za set 2 kusů 8 330 Kč, 

www.kare-shop.cz

Keramické květináče z kolekce 
Alaska, Ø 14, 16, 18 a 20 cm, 
vyrábí Scheurich, cena 
od 134 Kč, www.planta.cz

Povlak na polštářek z bio- 
bavlny s tištěným vzorem 

a skrytým zipem, 
50 x 50 cm, cena 299 Kč, 

www.hm.com

012_013_BD11.indd   13 23.10.15   13:48



NOVINKY & NÁKUPY

14 BYDLENÍ

PŘIPRAVILA: EDITA ERBSOVÁ
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Zapomeňte na papírové adventní kalendáře s čokoládkami a vsaďte 
na mnohem originálnější pojetí. Můžete je koupit už hotové nebo se 
inspirovat a pustit se do jejich výroby sami.

ADVENTNÍ KALENDÁŘ

Adventní kalendář se zásuvkami, 
lze i zavěsit, karton/kraftový papír, 
výška 40 cm, cena asi 399 Kč, 
www.tchibo.cz 

Adventní domeček 
z několika vrstev EB vlny 
a mikrovlny, přední část 
potištěna ekologickým 
tiskem, cena 780 Kč, 
www.fler.cz, prodejce 
Unlimited Design 

Adventní kalendář House, 
100% bavlna, vyrábí Ferm 
Living, cena 1 460 Kč, 
www.einrichten-design.de

Adventní kalendář z látkových 
sáčků o velikosti 19 x 27 cm, 
vyrábí Sew4home, cena 1 780 Kč, 
www.mamami.cz Dřevěný adventní 

kalendář Sob, vyrábí 
Legler, cena 795 Kč, 
www.drevenedomecky.cz 
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www.yankeesvicky.cz
 YankeeCandleCZ
 yankeecandlecz
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BŘEZOVÝ HÁJ
Stínítko na stolní lampu, Ø 30 cm, výška 
21 cm, cena 965 Kč, v nabídce i zelený 
podklad. Stínítko vám vyrobí i z vámi 

dodaných látek, www.fler.cz, prodejce 
Madeforbaby

16 BYDLENÍ

NOVINKY & NÁKUPY

Vliesová tapeta z kolekce 
Raval, 279 x 280 cm, vyrábí 
Eijffinger, cena 8 290 Kč, 
www.vltava2000.cz
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PŘIPRAVILA: EDITA ERBSOVÁ
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Neuděláte chybu, pokud jednoduše zařízený 
interiér oživíte doplňky, ze kterých dýchá 
příroda…

NEJEN Z LESA

Nástěnné autorské 
hodiny Po stopách 
jelena, Ø 32 cm, 
hodinový strojek 
Quartz s tichým 
chodem a kovovými 
ručičkami, cena 
1 050 Kč, www.lind.cz

Skládací stojací věšák Streips, 
překližka, 195 x 74 x 2 cm, design 
Semjon Bakroew, cena 8 530 Kč, 
www.designathome.de

Bavlněný povlak na polštářek se skrytým zipem, 
40 x 40 cm, cena 249 Kč, www.hm.com/cz

Věšák na kabáty Huntsman, kombinace dřeva a kovu, 
27 x 51 x 12 cm, cena 1 820 Kč, www.kare-shop.cz

Originální nástěnná tapeta siluety Osla 
složená ze tří dílů, ekologický materiál, 
155 x 137 cm, design Inke Heiland, 
cena 2 270 Kč, www.babyliving.cz
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18 BYDLENÍ

TÉMA

TEXT: LIBUŠE LHOTSKÁ A ANNA MARTINKOVÁ

Podle zařízení kuchyně se dá 
většinou poznat, kdo ji obývá. Jinak 
vypadá kuchyň, kterou užívá rodina 
s dětmi, jinak interiér, jehož obývací 
část slouží k častému příjímání 
návštěv. Specifické prvky mají 
i kuchyně mladých bezdětných párů 
nebo takzvaných singles.

V KUCHYNI
ŽIVOT

JOGURTOVAČ, 
MIXÉR 
I AUTODRÁHA
Kuchyň zařízenou pro rodinu s malými dětmi 
poznáme většinou na první pohled. 
Zpravidla tu není nikdy příliš uklizeno. Kromě 
speciálních nábytkových kusů, pomůcek 
a různých bezpečnostních prvků tu bývá 
i prostor vyčleněný na hraní. Takzvaná 
relaxační zóna je zkrátka více akční. 
Výhodou obytné kuchyně je, že umožňuje 
dozor nad malými dětmi i během nutných 
prací v kuchyni.

RODINA

SINGLES

MLADÝ 
PÁR
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19BYDLENÍ

Praktickým kusem u kuchyňské sestavy je široká lavice, ze které 
děti pohodlně dosáhnou na pracovní plochu a mohou pomáhat 
při přípravě jídla. Vnitřní část může sloužit na ukládání hraček, 
sestava  XL3436, povrch z odolného vysokotlakého laminátu, 
vyrábí Ballerina, www.ballerinakuchyne.cz

Toustovač z barevné řady STS, typ YL, 
vyrábí Sencor, cena 599 Kč, www.mall.cz

Termohrnek Pixel, vyrábí Sagaform, 
cena 345 Kč, www.naoko.cz

Vysoká židle Blåmes 
s podnosem, masiv 
kaučukovník, cena 
1 290 Kč, www.ikea.cz
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20 BYDLENÍ

TÉMA
BEZPEČNÁ
V bezpečném a přátelském prostředí 

obytné kuchyně si mohou děti přes 

den hrát a uspokojit touhu být stále 

nablízku některému z rodičů. Při 

výběru vhodných zařizovacích před-

mětů je však třeba počítat s tím, že 

budou sloužit jen omezenou dobu. 

Proto jsou místo nákladných úprav 

vhodnější solitérní kusy a pomůcky, 

které se po čase vymění za jiné. 

Praktická je vysoká židle, která 

umožní i batoleti stolovat společně 

se zbytkem rodiny, aniž by muselo 

sedět někomu na klíně. Měla by být 

stabilní a konstruovaná tak, aby z ní 

dítě nemohlo vypadnout. Vhodným 

doplňkem je přídavný pult a bezpeč-

nostní pás. Vedle různých plasto-

vých a skládacích kusů jsou na trhu 

i masivnější typy ze dřeva, které lze 

barevně sladit s vybavením jídelny. 

Před ostrými rohy nábytku děti 

ochrání snímatelné zaoblené krytky. 

Aby se eliminovala možnost popá-

lení, je vhodné rozmístit spotřebiče 

a dřez tak, aby se nádoby s horkým 

obsahem nemusely přenášet. Prstíky 

malých neposedů před popálením 

méně ohrozí indukční deska, jejíž 

plotýnky nejsou po odstavení nádo-

by rozpálené. Protože se z obytné 

kuchyně stane na čas herna, je 

dobré používat domácí obuv. Smysl 

tohoto doporučení pochopíte, jakmi-

le došlápnete bosou nohou na sou-

částku stavebnice Lego.

Kuchyňskou sestavu decentně oživují žluté 
police, které mohou být dočasně využité 
na ukládání hraček, sestava Fina z řady 
Schüller C., www.schueller.de

Domácí popkornovač FC 
140 Retro, vyrábí Guzzanti, 
cena 1 670 Kč, www.mall.cz

Dětský příbor Twin 
Kids, vyrábí Zwilling, 
cena 1 000 Kč, 
www.az-noze.cz

Jídelní souprava Bambini 
s dětskými motivy, cena 

499 Kč, www.tescoma.cz
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komerční prezentace

V

Skleněné obklady  
od společnosti Barevná skla

Slevový kupon na montáž produktů
fi rmy Barevná skla v hodnotě

500,- Kč
www.barevnaskla.czAkce nelze kombinovat a platí do 31. 12. 2016

V posledních letech jsou stále výraznějším trendem 

obklady do kuchyní z kaleného tvrzeného skla. Skle-

něné obklady v kuchyních mají řadu nesporných vý-

hod. Jednou z největších je výborná omyvatelnost 

povrchu. Sklo je absolutně neporézní, takže samotná 

údržba je naprostou hračkou. další výhodou je i vel-

mi dobrá stálost barev a materiálu. Sklo se ani za de-

sítky let prostě nezmění a bude stále hladké a ve stej-

né barvě. do kuchyní se vždy díky svým vlastnostem 

používá tvrzené bezpečnostní sklo. Vysoká tepelná 

odolnost je důležitá vlastnost, kterou ocení každá 

hospodyňka. dodá vám klid a jistotu, že se sklo ne-

poškodí ani za plynovou varnou deskou. kalené sklo 

má i velmi vysokou mechanickou odolnost a houžev-

natost. Firma barevná skla je nyní na trhu se skle-

něnými obklady naprostou jedničkou a udává směr, 

který následují ostatní výrobci. Skleněný obklad si 

dnes zákazník může dopřát takřka v libovolné barvě. 

barevná paleta již není omezena a zákazník si může 

vybírat z několika vzorníků nebo si přinese vlastní 

vzorek. další možností jsou i obklady z fotografického 

skla. každý si může vybrat libovolný motiv nebo foto-

grafii, kterou na obkladu bude mít. Sklo s fototiskem 

vytvoří z vaší kuchyně naprostý originál a vtiskne jí 

punc atraktivity.  

Firma barevná skla má i svoji vzorkovou prodejnu, 

kde vám rádi poradí a vše doporučí zkušení odborníci. 

Pokud chcete pozvednout design vaší kuchyně, zvolte 

skleněný obklad od firmy barevná skla. 

Více inormací najdete na www.barevnaskla.cz
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NÁVŠTĚVY VÍTÁNY 
Ty tam jsou doby, kdy jsme se s přáteli scházeli v restauraci. In je domácí vaření, které 
vnímáme stále více nejen jako koníček, ale také jako příležitost k setkání. Sdílenými prožitky 
u svátečně prostřeného stolu s naservírovanými pochoutkami tak sytíme nejen svá těla, ale 
i vztahy. Jak na tento fenomén reagují současné trendy v kuchyních?     

Vyobrazená realizace kuchyně Musa 
(Livanza) ukazuje, jak působivý může být 
akord dvou velmi blízkých tónů – černého 
lesku a lesku v odstínu Aqua, vyrábí Oresi, 
cena 12 586 Kč/bm, www.oresi.cz

Karafy na olej a ocet Orb (Typhoon), 
sklo a porcelán na bambusovém 
stojánku, cena 695 Kč, www.naoko.cz 

Třípatrová etažérka Presto s hlubokými 
miskami, cena 499 Kč, www.tescoma.cz 

Dřevěný stojan na víno 
Bordex pro všechny typy 
láhví o objemu 0,75 nebo 1 l, 
vyrábí Belmanet, cena 322 Kč, 
www.design-interior.cz 
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VŽDY UKLIZENÁ
Ačkoli koncept otevřených společen-

ských kuchyní sledujeme již několik 

let, každý rok se přesvědčujeme, že 

se jedná o téma, které má stále nevy-

čerpané rezervy. Jednou z těch, která 

se naplnila v letošních kolekcích, je 

kuchyň, jež nejen dispozičně, ale i vi-

zuálně splývá s obývacím pokojem. 

Prakticky vše, co by k vaření mohlo 

odkazovat, je zde ukryté za elegant-

ními plochami dvířek kuchyňských 

skříní. Kuchyň tak působí vždy ukli-

zeně a připraveně na neočekávané 

návštěvy. Výjimku mohou tvořit větší 

spotřebiče, dřez a několik otevřených 

polic s vystavenou soupravou skla 

nebo jinými doplňky. Charakteristic-

kým znakem kuchyňského nábytku 

je efekt univerzálního použití. Stejně 

jako v kuchyni by mohl dobře poslou-

žit i v obývacím pokoji. Tento dojem 

posilují dokonalé imitace přírodních 

materiálů a paleta zvolených barev, 

jíž letos vévodí tlumené odstíny šedé 

a černé ve vysokém lesku i matu, 

které vytvářejí v kuchyni příjemnou 

intimní atmosféru. Nejdůležitěj-

ším prvkem společensky laděných 

kuchyní je ovšem prostor připravený 

k usazení hostů, který už nemusí mít 

jen podobu klasického jídelního stolu, 

ale i různých variací na kuchyňský 

ostrůvek či pracovní desku, které 

výrobci s oblibou propojují s barovými 

pulty a snídaňovými stolky.   

Kuchyňská sestava v elegantní kombinaci 
béžového lamina ve vysokém lesku 
s hliníkovými rámečky, vyrábí JN Interiér, 
cena na dotaz, www.jninterier.cz

S chladičem 
SWC 5050 dodáte 
optimální teplotu 
šampaňskému 
i bílému a červenému 
vínu, vyrábí Sencor, 
cena 1 799 Kč, 
www.sencor.cz

Ve vestavné chladničce 
WTEes 2053 můžete 
vychladit až 38 lahví typu 
Bordeaux. Objem 207 l, 
vyrábí Liebherr, cena 
na dotaz, www.mctree.cz
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KUCHYŇ: PRÁCE VŠEHO DRUHU
To, jak moc je nám v kuchyni dobře, potvrzuje i fakt, že se v ní neoddáváme jen vaření. V redakci 
jsme si udělali malý průzkum, z něhož vyplynulo, že snad všichni večer vytáhneme na jídelní stůl 
notebook, abychom dorazili pracovní resty. Šéfredaktorka Markéta dokonce používá kuchyňskou 
linku jako úschovnu příručního nářadí a webeditorka Dana si u ní občas něco zašije. 

OFFICE U DŘEZU
Kuchyň už dávno není synony-

mem pro monolitický blok skříněk 

nahoře i dole, v němž vše začíná 

vařením a končí mytím nádobí. 

Ve jménu emancipace kuchyňské-

ho prostoru se zrodily variabilní 

modulární kuchyně, které lze 

sestavovat, rozšiřovat a obměňovat 

v běhu času. Designéři také začali 

myslet na donedávna opomíjené 

skupiny, jako jsou singles nebo 

majitelé miniaturních bytů, pro něž 

vytvořili kuchyně schované ve ve-

stavěných skříních. Pracovní čino-

rodosti svých uživatelů se přizpů-

sobily i pracovní desky vyrobené 

ze dvou materiálů odlišných kvalit 

a tlouštěk, které v případě menších 

kuchyní nahradily funkční zóny 

klasického kuchyňského ostrůvku. 

A rafinovaná řešení se nevyhnula 

ani úložným prostorům, do nichž 

se zapojily i nástěnné panely za lin-

ku opatřené drážkami, do nichž lze 

nasunout poličky, závěsné ukládací 

systémy, konzole na utěrky, zkrátka 

vše, co je třeba mít po ruce.  

Kuchyňská sestava Sabrina z kolekce 
Naturel Easy se super matným provedením 
povrchu dvířek, k dispozici ve dvou 
barevných provedeních, vyrábí Siko, 
cena vzorové kuchyně bez spotřebičů, 
montáže a dopravy 21 413 Kč, www.siko.cz
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Plastový hrnek s víčkem Zoom, 
vyrábí Invotis, cena 295 Kč, 

www.naoko.cz 

Přenosná klávesnice Keys-To-Go s povrchem 
FabricSkin odolá špíně, drobečkům i rozlité kávě, vyrábí 
Logitech, cena 1 929 Kč, www.logitech.cz 

Podpěru na laptop Bräda 
můžete postavit nebo zavěsit 
za úchytky na stěnu a ušetřit 
tak místo, cena 299 Kč, 
www.ikea.com

018_024_BD11.indd   24 23.10.15   13:55



S novou řadou SIKO kuchyní EASY a revolučním plánovačem 
vás to bude bavit! S  EASY plánovačem si jednoduše sami 
doma nebo s naším prodejcem vytvoříte dokonalou kuchyni. 
EASY plánovač usnadní vše, co je s výběrem nové kuchyně 
snů spojeno. EASY kuchyně vytvoří prostor, kde se žije!                            
Vše s německou precizností a kvalitou.

Hlavní výhody kuchyní řady EASY, které oceníte:  
 ◾ EASY plánovač – desítky variant nové kuchyně 

během pár minut. 
 ◾ Preciznost a kvalita za skvělou cenu.  
 ◾ Tvarově dokonalý design.
 ◾ Perfektní tlumení a  komfort zavírání díky kování 

značky Hettich. Kvalitní kování dělá kuchyni kuchyní.
 ◾ Snadná montáž – všechny skříňky EASY jsou již 

smontované, k sestavení kuchyně EASY u vás doma 
nebudete už potřebovat dny, ale pouze hodiny.

MOJE NOVÁ 
KUCHYNĚ 

www.siko.cz/kuchyne

Mám 25 variant
mé KUCHYNĚ za 5 minut

EASY PLÁNOVAČ

VYZKOUŠEJTE TO!
5 minut

EASY PLÁNOVAČ

VYZKOUŠEJTE TO!

EASY PLÁNOVAČ

 minut

EASY PLÁNOVAČ

VYZKOUŠEJTE TO!

24

easy
24

easy
24

easy

easy

17
20

3050

35 827 Kč vč. DPH.
provedení: lak - bílá vysoký lesk, dub

Cena kuchyně zahrnuje:
korpusy horních i  dolních skříněk, dvířka, úchyty, 
zásuvky s  plnovýsuvem Hettich, horní skříňky 
výklopné, sokl, pracovní deska, panty s integrovaným 
tlumením Hettich

Cena kuchyně nezahrnuje:
spotřebiče, dřez, baterii, dopravu a montáž

A  co když chcete nebo potřebujete 
novou kuchyni doslova hned? 

Prostě už nechcete čekat týdny a  týdny 
na dodání. Je to easy! Vyberte a sestavte si 
svoji kuchyni z řady EASY24. Tyto kuchyně 
pro vás máme skladem, ihned k odběru.

Vzorová sestava kuchyně ERIKA24
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VÝZVA 
Pošlete nám 

na e-mail
bydleni@bmczech.cz

tip na vaši 
proměnu!

PROMĚNA
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TEXT: EDITA ERBSOVÁ, FOTO: PETR HRUBEŠ

Po několikaletém bydlení v pronájmech se mladí 
manželé Hanka a Jiří rozhodli pro koupi bytu, respektive 
prostoru, který si budou moci zrekonstruovat podle 
svého od podlahy až po strop.

SEVERU
POD TAKTOVKOU
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 KDO TU ŽIJE

 Hanka (29 let)

• má ráda hezké a zajímavé designové věci 

• ve volném čase maluje 

 Jiří (32 let) 

• jeho velkou vášní je fotbalový klub Arsenal 

• rádi navštěvují divadlo, koncerty, filmy, 

dopřávají si dobré jídlo a pití a milují 

cestování po vlastní ose

Na první pohled zaujme cihlová stěna zčásti 
zakrytá kaleným sklem, které nepůsobí 
rušivě a zároveň se dobře udržuje. 
Kuchyňská část díky absenci horních 
skříněk vytváří žádanou vzdušnost
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TIPŮ A NÁPADŮ
DO OBÝVACÍHO POKOJE

ŘÍJEN 2015 • 54,99 Kč / 2,29 €

... A BUDETE SE TĚŠIT DOMŮ

PRAKTICKÉ RADY A NÁPADY PRO PERFEKTNÍ DOMÁCNOST, DŮM A ZAHRADU

DOMÁCÍ PIZZA
JAKO OD ITALA 16

CHYTŘE NA 
OHŘEV VODY

JAK NEPLÝTVAT 
A NEKRMIT MOLY

PANELOVÝ BYT 
VE STYLU 

PROVENCE

UKLÁDÁNÍ 
POTRAVIN

SLEVA  & DÁREKPRO NOVÉ PŘEDPLATITELE

ZDRAVÉ SPANÍ JE 
ZÁKLAD ZDRAVÍ

OSVĚTLENÍ MÁ NEJEN 
SVÍTIT, ALE I ZDOBIT

RODINNÝ DŮM 
JAKO Z POHÁDKY  

000_TIT_BD10.indd   1 30.09.15   15:35

Výhrostroj.s.
ZASOUTĚŽTE SI

10x ROČNÍ 
PŘEDPLATNÉ 
ČASOPISU

stačí se zaregistrovat 
na www.vyhrostroj.cz

Vyhrostroj_1_3s_BD11.indd   1 22.10.15   13:17

PROMĚNA

28 BYDLENÍ

VVzhledem k tomu, že oba pracují v blízkosti ostravského 

centra a rádi chodí na obědy, do kaváren, posedět s přáteli 

na sklenku dobrého vína, případně vyráží za kulturou, 

hledali prostor v centrální části města, odkud to budou 

mít blízko jak do zaměstnání, tak za zábavou. Asi po roce 

hledání je zaujal byt ve starém cihlovém domě, který se 

nacházel ve správné lokalitě, ale jeho dispozice byla příliš 

členitá a pro mladý pár, který má rád vzdušnost a velké 

prostory, zcela nevyhovující. Budoucnost bytu byla jasná, 

bude se bourat, a to pořádně. Oslovili architekta Jaroslava 

Kratochvíla, který navrhl a nakreslil změnu dispozic. Ještě 

než začali s bouráním příček, uvědomili si, že s tak velkým 

prostorem, který měl po zbourání původních příček vznik-

nout, si jen tak neporadí, a k proměně přizvali interiérovou 

designérku Soňu Malinovou. Soňa neskrývala nadšení 

nejen z budoucího prostoru, ale také z toho, že bude-li 

potřeba ještě nějakou příčku o kousek posunout, má tu 

možnost, protože stavební práce byly v počátku. Dispozice 

navržená architektem však byla perfektní a bourání příček 

nic nebránilo. Podle návrhů architekta vybourali úplně 

všechny příčky, kromě dvou nosných. V novém prostoru 

na 130 m2 tak vznikl prostorný a úžasně světlý obývací 

pokoj s jídelnou, ložnice, šatna, pánský (hostinský) pokoj, 

dvě koupelny a technická místnost. Jediné, co je v bytě 

původní, jsou interiérové dveře, které nechali zrenovovat, 

všechno ostatní včetně podlah je nové. 

Na pohovkách 
dánské značky 
Karup se majitelům 
líbí jejich 
jednoduchost, 
lehkost 
a variabilita. 
Konferenční stolky 
stejně jako stojací 
lampa a věšák 
v předsíni jsou 
z Quality Design

Majitelka si přála krb, ale 
jeho instalace by byla 
příliš komplikovaná, 
takže i zde došlo 
na alternativu, a to 
houpací síť pro relax se 
skleničkou vína a dobrou 
knihou. Stěnu zdobí 
fotografie z cest. Nika, 
která vznikla na místě 
původních dveří, slouží 
jako knihovna
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DO OBÝVACÍHO POKOJE

ŘÍJEN 2015 • 54,99 Kč / 2,29 €

... A BUDETE SE TĚŠIT DOMŮ

PRAKTICKÉ RADY A NÁPADY PRO PERFEKTNÍ DOMÁCNOST, DŮM A ZAHRADU

DOMÁCÍ PIZZA
JAKO OD ITALA 16

CHYTŘE NA 
OHŘEV VODY

JAK NEPLÝTVAT 
A NEKRMIT MOLY

PANELOVÝ BYT 
VE STYLU 

PROVENCE

UKLÁDÁNÍ 
POTRAVIN

SLEVA  & DÁREKPRO NOVÉ PŘEDPLATITELE

ZDRAVÉ SPANÍ JE 
ZÁKLAD ZDRAVÍ

OSVĚTLENÍ MÁ NEJEN 
SVÍTIT, ALE I ZDOBIT

RODINNÝ DŮM 
JAKO Z POHÁDKY  

000_TIT_BD10.indd   1 30.09.15   15:35

Výhrostroj.s.
ZASOUTĚŽTE SI

10x ROČNÍ 
PŘEDPLATNÉ 
ČASOPISU

stačí se zaregistrovat 
na www.vyhrostroj.cz

Vyhrostroj_1_3s_BD11.indd   1 22.10.15   13:17

Stůl z dubového masivu v kombinaci s kovem je vyrobený 
na zakázku. Repase jídelních židlí ukrojila k potěšení majitelů 
z napjatého rozpočtu jen malý kousek
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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 %

pracky_Serie4_208x136_v03.indd   1 7. 9. 2015   16:08:07

PROMĚNA

30 BYDLENÍ

Požadavek na ložnici zněl tak, že musí vyjít co 
nejlevněji, což se zas tak nepovedlo, protože 
postel vyrobenou na míru a kvalitní matrace 
nelze ošidit, ale majitelé investice nelitují

Noční stolky jsou 
vyrobené z drátěných 
košů na papír 
a dřevěných desek 
uříznutých na míru

Přiznejte cihly 
a originální prvek 
interiéru je na světě! 
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Rychle, nebo úsporně, vždy perfektně vyprané 
S německou technologií 
VarioPerfect™ vždy ušetříte.
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AŽ O

ÚSPORNĚJŠÍ
50 %
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Koupelna, i když v ní je 
okno, si žádala víc 
světla. To do ní vnesly 
zvolené obklady. 
Masivní dřevo si našlo 
cestu i sem v podobě 
skříněk
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Původní stav

Obývací pokoj

Ložnice

Kuchyň

Chodba

PROMĚNA

32 BYDLENÍ

1. předsíň, 2. koupelna, 3. WC, 4. balkon, 5. pánský pokoj, 
6. technická místnost, 7. koupelna s WC, 8. ložnice, 
9. šatna, 10. obývací pokoj, 11. kuchyň

podlahová plocha: 130 m2

Půdorys

Úžasná retro dlažba je 
i v předsíni, krásně tak 
propojuje interiér

6 7
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Ambiente 2016 přináší unikátní pohled 
do zákulisí mezinárodního trhu. Poznejte 
předpokládané změny nadcházejícího roku 
na nejvýznamnějším veletrhu spotřebního 
zboží na světě. Nahlédněte do budoucnosti 
a inspirujte se širokou škálou rozmanitých 
produktů při sestavování Vašeho úspěšného 
portfolia.

Další informace a vstupenky na:
ambiente.messefrankfurt.com

Tel. +420 233 355 246 
info@messefrankfurt.cz

12. – 16. 2. 2016

Ambiente 2016
Itálie
Partnerská země
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DESIGNÉRKA
Soňa Malinová

• výtvarnice a blogerka 

• znát ji můžete z pořadu 

Bydlení je hra, který vysílala 

Česká televize

• zakladatelka galerie Krystal 

v Havířově 

• www.malinadesign.com, 

www.galeriekrystal.cz

„Moc mě potěšilo, že mi Hanka 
s Jiřím důvěřovali, a sedli 
jsme si i lidsky. Hanka byla 
úžasná, akční, snažila se zapojit 
a přicházela s dobrými nápady.“

Kompromis 
jako pozitivum
Ve chvíli, kdy paní Hanka kontaktovala designérku, měla 

celkem jasnou představu o podobě interiéru. Má ráda 

severský styl, bílou barvu a dřevo. Fotografie v tomto stylu 

spolu s připraveným rozpočtem poslala Soně a těšila se 

na první schůzku. Obě ženy si padly do oka a začaly vybírat 

a plánovat. Původní nápad na položení laminátové podlahy 

designérka majitelům rozmluvila a přesvědčila je, že jejich 

byt ve starém domě si žádá podlahu dřevěnou, která je 

příjemná jak pocitově, tak na chůzi a bude krásná i za de-

sítky let. S odstupem času jsou majitelé rádi, že se nechali 

přemluvit, a vynaložené investice nelitují. Také proti původ-

ní představě o cementové stěrce na stěnách koupelny našla 

designérka rozumné argumenty, kterými Hanku a Jiřího 

přesvědčila, že vůči stavbě a pocitu čistoty budou vhodnější 

originální obklady v retro provedení. „I kdyby nám Soňa 

už s ničím jiným nepomohla, tak jsem nejvíc ráda za obkla-

dy a za to, že manžela přemluvila na dřevěnou podlahu,“ 

prozradila paní Hanka. Majitelka rovněž přiznala, že po čas 

rekonstrukce propadla interiérovému designu a nevěří 

tomu, že hezké věci musí stát majlant. Stejný názor zastává 

i designérka, a tak se společnými silami snažily hledat kom-

promisy a alternativy (osvětlení v kuchyni, židle z blešího 

trhu atd.). Ukázkou toho, že i s omezeným rozpočtem lze 

dělat velké věci, jsou svítidla v kuchyni a u toaletního stolku 

v ložnici. Majitelka nakoupila obyčejné textilní kabely, 

objímky a baldachýny, ze kterých elektrikář smontoval 

svítidla. Stejně originálně je vyřešené zavěšení svítidel 

nad ostrůvkem pomocí záclonové garnýže z Ikea. Zkrátka 

a dobře hledat kompromis mezi tím, co se majitelům líbilo, 

a finančními limity, které měli k dispozici, bavilo designér-

ku i je samotné. Výsledkem je domov, na který mohou být 

Hanka s Jirkou právem pyšní. 
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TIP DESIGNÉRKY 
Hledáte obraz na stěnu a stále si 

nemůžete vybrat? Do té doby, než 
najdete originál hodný vašeho 

bytu, poohlédněte se 
po grafických plakátech 

na kulturní akce, které jsou 
originální a za pakatel. Autorem 

tohoto plakátu, kterému se 
přezdívá „kakaové oči“, je 
švédský grafik Olle Eksell

TIP MAJITELKY
Staré židle si zaslouží nový život. 
Připravte si smirkový papír, štětce, 
barvy na dřevo a pusťte se do díla

V JEJICH STYLU
Vzdušný a prosvětlený interiér plný nápadů, originálního nábytku, 

doplňků a ještě originálnějších svítidel. Inspirujte se i vy.
PŘIPRAVILA: EDITA ERBSOVÁ

TIP DESIGNÉRKY 

!

!

ZÁVĚSNÉ
svítidlo Concrete s betonovou 
objímkou, 3 varianty délky 
kabelu v 11 barevných 
provedeních, cena od 1 550 Kč, 
www.jakubvelimsky.cz

KOMBINOVATELNÉ 
úložné díly z kolekce IKEA PS, 60 x 35 cm, 
cena jednoho dílu je 649 Kč, www.ikea.cz

ROHOVÁ
úložná skříňka z kolekce IKEA PS, 
47 x 110 cm, cena 1 990 Kč, www.ikea.cz

HOUPACÍ 
síť Barbados Natura pro dvě osoby, 
100% bavlna, plocha k ležení 230 x 150 cm, 
cena 1 899 Kč, www.22.cz 

NEPŘEHLÉDNUTELNÁ 
dlažba ze série FS Faenza, 33 x 33 cm, vyrábí 

Peronda, cena 899 Kč/m2, www.siko.cz
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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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36 BYDLENÍ

Na estetickou i funkční kvalitu domova mají zásadní vliv. 
Výběr správného materiálu by se proto měl odvíjet podle 
individuálních nároků na vlastnosti, vzhled i údržbu. 
Podlaha, kterou si může dovolit svobodný mladý muž, 
by nemusela unést nápor pětičlenné rodiny doplněné 
o milou společnost čtyřnohého kamaráda.

Jaká Je vaše 
ParkEta?

TEXT: JANA POLOMOVÁ

Třívrstvá dřevěná 
podlaha, dekor Oak 
Strip z kolekce 
Heritage, tloušťka 
14 mm, povrchová 
úprava olej,  
cena 1 609 kč/m2, 
www.tarkett.cz
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NESTÁRNOUCÍ DŘEVO
Oblíbená klasika, která sluší kaž-

dému interiéru. Dřevěné podlahy 

se vyrábějí z listnatých (většinou 

tvrdé dřevo) i jehličnatých (větši-

nou měkké dřevo) stromů. Měk-

ké dřevo vydrží mnohem menší 

zátěž a rozhodně není vhodné pro 

dům plný dětí a zvířat. Škrábance 

od psích drápků i vrypy časem 

vzniklé po pádu různých předmětů 

nebo vlivem dětských her mohou 

být tak hluboké, že na obnovu 

podlahy nebude stačit ani zbrou-

šení, které je jinak velkou výhodou 

dřevěných podlah, protože po něm 

vždy vypadá jako nová. Vyšší náro-

ky v tomto ohledu splňuje podlaha 

z tvrdého dřeva, přičemž mezi nej-

tvrdší patří exotické dřeviny. Obec-

ně jsou dřevěné podlahy oblíbené 

nejen pro svůj přirozený vzhled 

a dobrou kombinovatelnost s další-

mi materiály a barvami v interiéru, 

ale také protože jsou měkké a hře-

jivé na dotek, fungují jako dobrá 

tepelná izolace a především mají 

při dobré pokládce a správné údrž-

bě mimořádnou životnost. Vybírat 

lze mezi těmi masivními, vyrobe-

nými z jednoho kusu dřeva s výdrží 

až 100 let a vícevrstvými, které se 

mohou dožít až 30 let. Povrchová 

úprava se provádí lakem, voskem 

nebo olejem. Vhodnou údržbu by 

měl doporučit každý dodavatel, 

většinou však platí, že optimální je 

suchý úklid vysavačem a v přípa-

dě mokrého čištění nutnost dbát 

na to, aby voda na podlaze vyschla 

během jedné minuty.

Třívrstvá dřevěná podlaha, dekor Oak Soft 
Grey z kolekce Vintage, tloušťka 14 mm, 
povrchová úprava matný lak, 
cena 1 900 Kč/m2, www.tarkett.cz

Třívrstvá dřevěná podlaha Timber Top z kolekce Wild 
Beauty, Dub Castle Windsor, tloušťka 14,5 mm, rozměry 
prkna 190 x 1 820 mm, ručně hoblovaný a katrovaný povrch, 
UV olej, cena 2 251 Kč/m2, www.casamoderna.cz

Třívrstvá dřevěná podlaha 
Jasan Alabaster z kolekce 
Harmony, tloušťka 15 mm, 
povrchová úprava matný 
lak, cena 1 631 Kč/m2, 
www.kpp.cz

Třívrstvá dřevěná podlaha Timber 
Top z kolekce Wild Beauty, Dub 
Castle Windsor, tloušťka 14,5 mm, 
rozměry prkna 290 x 2 130 mm, 
pískovaná kartáčovaná struktura, 
UV olej, cena 2 517 Kč/m2, 
www.casamoderna.cz

Masivní dřevěná podlaha Rustic 
Pine, tloušťka 22 mm, povrchová 
úprava olejem nebo lakem na přání, 
cena 279 Kč/m2, www.nex-cz.cz
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ODOLNÝ LAMINÁT 
Vydrží maximální zátěž i při mini-

mální údržbě. Navíc je dostupný 

v mnoha dekorech a barvách. Věrně 

imituje dřevo, dlažbu i kámen 

a dokonce může prostor ozdobit 

grafickými motivy nebo vzory. Je 

velmi odolný proti mechanickému 

poškození, tlaku, teplotám a sluneč-

nímu záření, takže na rozdíl od dře-

věné podlahy nikdy neztmavne. 

Stupeň odolnosti vyjadřují číselné 

třídy, přičemž ani ty nižší neponičí 

např. zapálená cigareta nebo koleč-

ka pracovní židle. Oproti dřevěné 

podlaze je cenově dostupnější, ale 

i chladnější na dotek a vzhledem 

k tomu, že ho nelze zbrousit, má 

nižší životnost – to však nemusí být 

pro každého nevýhoda, po letech 

užívání mnozí vítají změnu. Nosnou 

vrstvu laminátové podlahy tvoří 

dřevotříska nebo HDF desky, horní 

vrstva je z velmi pevného laminátu 

zodpovědného za vysokou odolnost 

podlahy a na ní je dekorační papír 

určující její vzhled. Některé podlahy 

jsou opatřeny také plastickými de-

kory s vystupujícím vroubkováním. 

Mnozí výrobci opatřují lamely pro-

tihlukovou vrstvou. V případě, že 

tak neučiní, je nutné použít izolační 

materiál (například polyetylenovou 

nebo pěnovou podložku), protože 

laminátové podlahy mají vysokou 

zvukovou vodivost. Údržba vysava-

čem může být doplněna vytíráním, 

při kterém je vhodné používat jen 

speciální čisticí prostředky doporu-

čené výrobcem. 

Laminátová podlaha Barn Oak Praline 
z kolekce Vintage 832, tloušťka 8 mm, 
rozměry prkna 194 x 1 292 mm, 
cena 484 Kč/m2, www.tarkett.cz

Laminátová podlaha z kolekce LaminArt 
832, tloušťka 8 mm, rozměry prkna 
194 x 1 292 mm a 331 x 1 292 mm, 
cena 593 Kč/m2, www.tarkett.cz

Laminátová podlaha dekor Dub 
natřený bílý z kolekce Classic, 
tloušťka 7 mm, rozměry prkna 
7 x 190 x 1 200 mm, cena 511 Kč/m2, 
www.quick-step.cz

Laminátová podlaha Soft Ginger 
z kolekce Long Boards 932, exkluzivní 
3D povrchový efekt a rozměry prkna 
240 x 2 033 mm pro vybrané dekory, 
tloušťka 9 mm, cena 781 Kč/m2, 
www.tarkett.cz

Laminátová podlaha Mephisto 
Artens s povrchovou strukturou 
dřeva, tloušťka 10 mm, 
cena 810 Kč/m2, vyrábí Artens, 
www.suzanhaus.cz
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PRAKTICKÝ VINYL
Všestranná krytina je teplá 

a měkká na dotek stejně jako 

dřevo a odolná proti mechanické-

mu poškození po vzoru tvrdšího 

laminátu. V běžné domácnosti jí 

nehrozí ani chemické poškození, 

nevadí jí voda, navíc je pružná, 

dobře izoluje zvuk i teplo a ocení 

ji také alergici. Vinylové podlahy 

s plastickou strukturou napodobu-

jící suky, zářezy po pile i přirozené 

praskliny jsou téměř k nerozeznání 

od těch dřevěných na pohled i do-

tek. Dokážou ale napodobit i korek, 

dlažbu nebo kámen, což se hodí 

především v koupelnách, chodbách 

nebo kuchyních, kam je lze také 

bez obav použít. Vinylová podlaha 

je heterogenní krytina z tvrzeného 

PVC, které se skládá z několika 

vrstev. Fotografický dekor tvořící 

svrchní vrstvu je zároveň chráněný 

nášlapnou transparentní vrstvou. 

Vinyl je dostupný jako lamely nebo 

ve formě samostatných desek 

ve tvaru prken nebo dlažeb nejrůz-

nějších rozměrů a podle pokládky 

je lze rozdělit na plovoucí, volně 

položitelné dílce se zámkem a celo-

plošně lepené k pevnému a rovné-

mu podkladu. Dobře snáší mokré 

čištění a v případě nutnosti lze 

použít i polyuretanový čistič s měk-

kým kartáčem, aniž by tak byl 

narušen povrch podlahy. Jediné, 

co nesnesou, jsou odmašťovače, 

které mohou poškodit ochrannou 

PUR vrstvu zabraňující pronikání 

nečistot.

Podlaha z měkčeného vinylu, dekor 
Harbor Blue z kolekce Texline, podlaha 
je dodávána v rolích, cena 520 Kč/m2, 
www.gerflor-pvc.cz

Vinylová podlaha Euro Vinyl Floor Forever z kolekce Ultimo 
Stone, dekor 40937 Black Stone, tloušťka 2,5 mm, rozměry 
prkna 329 x 659 mm, cena 823 Kč/m2, www.casamoderna.cz

Vinylová podlaha Novilon, dekor 
Scandinavia Box 6382, tloušťka 2  mm, 
podlaha je dodávána v dílcích o rozměru 
1 000 x 150 mm, cena od 589 Kč/m2, 
www.forbo.com

Vinylová podlaha Retro 
z kolekce Starfloor Click 30, 
tloušťka 4 mm, podlaha je 
dodávána v dílcích 
o rozměru 1 220 x 183 mm, 
cena 853 Kč/m2, 
www.tarkett.cz
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VŠESTRANNÁ LITÁ 
PODLAHA 
Nic praktičtějšího už asi nenajdete. 

Lité podlahy, které byly donedávna 

používány převážně v průmyslových 

objektech a kancelářích, se konečně 

začínají prosazovat také v soukro-

mých interiérech, kde jsou zajímavou 

alternativou dlažbám nebo stěrkám 

z cementových potěrů. Většinou 

jsou vyrobeny z materiálů na bázi 

epoxidových a polyuretanových 

pryskyřic nebo cementu. Mezi jejich 

hlavní výhody patří vysoká pevnost 

a odolnost proti mechanickému 

poškození i chemikáliím a vodní 

páře, vysoká zdravotní nezávadnost, 

dokonale rovný povrch (podlaha se 

v tekutém stavu vyrovná sama), stálá 

barevnost a rychlá aplikace. Jsou 

voděodolné a tak se dobře hodí také 

do koupelen a kuchyní. Velmi vhodné 

jsou v kombinaci s podlahovým 

vytápěním. Dostupné jsou v mnoha 

odstínech šedé, ale do směsí lze 

přidat různobarevné pigmenty a spe-

ciálními hladicími technikami nebo 

přímo malbou upravit jejich konečný 

vzhled na míru individuálnímu přání. 

Povrchová úprava může být lesklá, 

pololesklá nebo matná. Někteří 

výrobci nabízejí také protiskluzovou 

úpravu. Milovníci industriálního de-

signu ocení možnost opticky navázat 

na podlahu a dopřát stejný vzhled 

nejen schodišti, ale třeba i stěnám 

nebo dokonce sprchovému koutu 

a celý prostor tak harmonicky sjed-

notit. Aby toho nebylo málo, výrobci 

zaručují životnost desítky let a díky 

tomu, že lité podlahy jsou beze spár, 

snadno se udržují stále krásné.

Bez názvu-2   1 20.10.15   15:35
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Nejen podlahy, ale i některé další povrchy v interiéru chaty u Máchova jezera, která 
získala ocenění Národní cena za architekturu, jsou z materiálů Betonepox a Imitace 
betonu od společnosti Němec Luxusní povrchy, www.luxusnipovrchy.cz

Imitace betonu je dostupná ve 
velké škále odstínů, tloušťka stěrky 
cca 1,5 mm, cena 1 800 Kč/m2, 
www.luxusnipovrchy.cz

Litá podlaha barvená na míru, 
povrch je možné uzavřít lesklým 
nebo matným lakem, cena na dotaz, 
www.podlahyvalpo.cz

nejen schodišti, ale třeba i stěnám 

nebo dokonce sprchovému koutu 

a celý prostor tak harmonicky sjed-

notit. Aby toho nebylo málo, výrobci 

zaručují životnost desítky let a díky 

tomu, že lité podlahy jsou beze spár, 

snadno se udržují stále krásné.

Podlaha ServoArt je dostupná 
v sedmi barevných odstínech, povrch 
je uzavřen přebroušením nebo 
zapálením povrchu zvýrazňujícím 
mramorovaný vzhled a nátěrem laku 
nebo olejováním, cena na dotaz, 
www.servoart.cz
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INZERCE

Bez názvu-2   1 20.10.15   15:35

Lité podlahy jsou 
zcela beze spár 
a díky tomu je lze 
snadnou údržbou 
zachovávat stále 
krásné

Dekorativní stěrka Porviva Porbit, 
drobné částečky tvoří strukturu 
a vzhled imitující různé povrchy, 
možnost kombinace barev 
i struktur, cena na dotaz, 
www.abparket-pandomo.cz

Tvrdá epoxidová stěrka Betonepox je i bez nutnosti 
lakování maximálně odolná proti vodě a hodí se tak 
do celého interiéru včetně kuchyně a koupelny, 
cena 2 500 Kč/m2, www.luxusnipovrchy.cz
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RAD, JAK VZÍT 
ÚKLID Z GRUNTU14

Předvánoční úklid již nebude stresující nutností, pokud uklidíte 
svůj domov jednou důkladně! Celý trik spočívá v tom, že všechny 
věci ve vašem domově vytřídíte s náležitou pečlivostí (i kdyby vám 
to mělo zabrat několik dní) a zpět do skříní a zásuvek uložíte jen ty, 
které opravdu potřebujete.
TEXT: EDITA ERBSOVÁ
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1 ZMĚŇTE 
STRATEGII 
Většinou uklízíme tak, že postupujeme 

z jedné místnosti do druhé, přičemž 

v každé uklidíme jen to, co nás zrovna 

uhodí do očí. Máme tendence přenášet věci 

z místa na místo. Pokud chcete opravdový 

pořádek, začněte s úklidem podle kategorií. 

2  URČETE 
KATEGORIE 
Projděte se bytem a sepište kategorie 

věcí, které doma máte. První a největší 

bude oblečení následované knihami 

a kosmetikou… Oblečení můžete rozdělit dál 

na podkategorie – spodní prádlo a ponožky, 

svršky, kalhoty a sukně, věci, co patří 

na ramínko, boty, kabelky a doplňky… 

Tip! Nezapomeňte se vyzbrojit dostatkem 
pytlů na všechno, co budete vyhazovat.

3 ZAČNĚTE 
V ŠATNÍ SKŘÍNI 
Prvním a důležitým krokem je shromáždit 

všechno oblečení na jednom místě. I když si 

myslíte, že na hromadě je opravdu všechno, 

zamyslete se a projděte byt či dům znovu, 

zda někde přece jen není ukryto další 

oblečení. 

4 POZVĚTE 
KAMARÁDKU 
Pokud víte, že se neumíte s věcmi loučit, 

povolejte k třídění věcí kamarádku, která 

každý kousek vašeho šatníku zhodnotí 

kritickým okem. 

5 NEDEGRADUJTE 
OBLEČENÍ 
Proč byste doma měli chodit v něčem, co 

vám nikdy neslušelo nebo v čem se necítíte 

pohodlně? Nehledě na to, že váš partner 

si nezaslouží vidět vás ve vytahaném nebo 

sepraném tričku, které používáte jako 

pyžamo. A že jste právě singl? O to víc si 

sebe važte a kupte si slušivé pyžámko nebo 

noční košili. 

+
VOŇAVÝ
DOMOV

Likvidátor pachu na toaletě na bázi 
esenciálních olejů, vůně červeného 
grepu, 59 ml = až 100 použití, 118 ml 
= 200 použití, cena od 299 Kč, 
www.poo-pourri.cz

Mini aroma difuzér 
na provonění šatní skříně či 
prádelníku, vyrábí Chando, 
v ceně náplň o objemu 
10 ml, cena 699 Kč, 
www.bytove-parfemy.cz 

Stejně časem zjistíte, že 
věc, kterou jste si neoblékli 
na ven, si neobléknete ani 
doma
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6 VYHAZUJTE 
HNED
Pokud už jste se rozhodli, že se něčeho 

chcete zbavit, ihned s tím do pytle, který 

nejlépe ještě ten den odneste do popelnice. 

Pokud to totiž neuděláte hned a kolem 

hromady věcí na vyhození několikrát 

projdete, na 99 % z ní něco poputuje zpátky 

do skříně. Tudy cesta opravdu nevede! 

7 NESKLADUJTE 
SEZONNÍ OBLEČENÍ
Dvakrát za rok, nejčastěji v červnu a říjnu, 

uskladňujeme nebo naopak vybalujeme 

sezonní oblečení. Často se k vybalení zimního 

oblečení dostaneme až v listopadu a mezitím 

si koupíme další dva svetry podobné těm, 

které už máme, jen jsme na ně zapomněli.  

Nechávejte všechno oblečení po ruce bez 

ohledu na roční období. Vždyť kdo říká, že 

letní šatičky nejdou zkombinovat se svetrem 

a teplými punčocháči? 

8 CO UKRÝVÁ 
KNIHOVNA?  
Jakmile skončíte s tříděním a ukládáním 

oblečení, dejte si den volna a pokračujte  

s knihami, fotkami, dokumenty a dalšími 

papírovými záležitostmi. Knihy rozdělte 

podle žánru a vytřiďte časopisy. 

Nejčastějším argumentem, proč knihu 

nevyhodit, je přesvědčení, že si ji někdy 

přečtete. Pamatujte, že někdy znamená 

nikdy! Důležité dokumenty (nebo klidně 

i recepty) naskenujte a zálohujte, všech 

ostatních „papírů“ se zbavte pomocí 

skartovačky. Fotografie dosud uložené 

v krabici roztřiďte do alb.  

9 A HURÁ 
DO KOUPELNY  
Zbývá vám už jen koupelna a kuchyň. 

Všechnu prošlou a nepoužívanou kosmetiku 

vyhoďte. Věty typu „Tak já si ten krém, který 

mi nevyhovuje, nechám na nohy“ si zakažte! 

Neskladujte vzorky, rovnou je vyzkoušejte. 

Na kosmetiku si vyhraďte ideálně jednu 

poličku nebo zásuvku a ve chvíli, kdy se vám 

tam už nic dalšího nevejde, nekompromisně 

vyhazujte. 

Pokud je vám líto nějakou 
věc vyhodit, pošlete ji 
dál (kamarádce, charitě) 
a doufejte v její další život

FO
TO

: A
R

C
H

IV
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H
U
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E

R
S

TO
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K

Další inspiraci, jak uklidit svůj domov, 
hledejte v bestseleru Zázračný úklid 
od Marie Kondo, nakladatel Knižní 
klub, cena 209 Kč, www.bux.cz 
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10 POKRAČUJEME 
V KUCHYNI 

 Také v kuchyni projděte veškeré zásoby 

potravin, rozbité nebo nepoužívané 

nádobí a spotřebiče vyhoďte, stejně je už 

nikdy nepoužijete a ani je nikdo neopraví. 

Stejný proces čeká i na hračky. Vaše dítě 

nepotřebuje mít doma hračkářství, ale 

milující a laskavé rodiče. 

11 CHYTRÁ ŘEŠENÍ 
NEJSOU CHYTRÁ 

 Pokud si myslíte, že čím víc úložných 

řešení, krabic a boxů si pořídíte, 

bude váš byt vždy uklizený, mýlíte se! 

Nepolevujte, třiďte a hlavně vyhazujte. 

Nechte svůj domov dýchat. 

12 POVOLEJTE 
RODINU

 Máte vyklizeno, je na čase zapojit drahou 

polovičku, případně ostatní členy rodiny. 

Nakupte čisticí prostředky, rozdejte 

úkoly a vrhněte se do závěrečné fáze 

úklidu. Muže poproste, aby se ujali 

sundávání a věšení záclon, vysávání 

a nezapomeňte chválit a zase chválit. 

13 UDRŽENÍ 
POŘÁDKU 

 Na spolehlivé fungování domácnosti by 

se měl podílet každý člen rodiny. Sepište 

každému jeho úkoly a trvejte na jejich 

dodržování. Nezapomeňte opět chválit 

a odměňovat!  

14 UKLÍZEJTE 
IHNED 

 Umyté nádobí hned vyndejte z myčky, 

případně z odkapávače a ukliďte ho 

tam, kam patří (ideální úkol pro děti, jen 

pozor, aby do horních skříněk nemuseli 

lézt na židli). Vyprané a usušené 

prádlo neskladujte, ale hned vyžehlete 

a složené uložte do skříní. 

Do úklidu zapojte i ostatní 
členy rodiny. Pamatujte, že 
pokud si o pomoc neřeknete, 
většinou se jí nedočkáte 

+
ČISTÝ

DOMOV

Dokonalý lesk bez šmouh 
u všech skleněných povrchů 
zajistí Clin s příjemnou vůní 
ovocného octu, doporučená 
maloobchodní cena 
za 500ml balení je 49 Kč, 
www.henkel.cz

Křišťálové kousky po babičce a stříbrné příbory 
nedávejte do myčky, kde by se působením 
vysoké teploty a chemických přípravků mohly 
poničit, ale umyjte je v ruce. Přípravek 
na nádobí Pur Power Lavender & White 
Vinegar je o 50 % účinnější i ve studené vodě, 
příjemná levandulová vůně, doporučená 
maloobchodní cena za 450ml balení je 29 Kč 
a za 900ml balení 49 Kč, www.henkel.cz 
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NÁVŠTĚVA

I když je chlapec ještě malý, má už v  pokojíku připravené 
vše, co bude potřebovat, až začne chodit do školy. Obě 
místnosti sourozenců jsou zařízeny ve stejném stylu a liší 
se jen v drobných detailech

DESIGNÉRKA
Kateřina Čambalová
Zaměřuje se na interiérový 

design. Po škole návrhářství 

v Praze absolvovala studium 

na DesignŠkole. Nyní se 

věnuje navrhování interiérů 

a poradenství. Ráda pomáhá 

klientům plnit sny o jejich 

domově. V tomto případě 

splnila hned dva sny. Jeden 

o koních a druhý o moři,

www.mondesigner.cz
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TEXT: Kristýna lišKová, FOTO: lUKáš HaUsEnBlas

Proměny dětských pokojíků zařazujeme velice rádi. Není jich totiž mnoho 
a málokdy se setkáme s uceleným konceptem řešení. Tentokrát jde 
o půdorysně obdobné pokojíky pro sourozence, které by měly sloužit, i když 
děti povyrostou a jejich zájmy se změní.

DĚTSTVÍ I DOSPÍVÁNÍ
PROSTOR PRO

NNa dětské pokojíky často nezbydou peníze nebo energie. 

Mnozí také nezřídka argumentují tím, že dítě rychle vyros-

te, a proto je zbytečné investovat čas a úsilí. Designérka 

Kateřina Čambalová říká: „Lidé se většinou soustředí 

na zařízení obývacího pokoje, kuchyně a ložnice. Na dět-

ské pokoje už se jaksi nedostane, a tak se zařídí nábyt-

kem, co dům dal s tím, že dítě rychle roste a mění své 

zájmy. Impulzem k vytvoření vlastního prostoru pro dítě 

bývá nástup do první třídy nebo narození sourozence.“  

V tomto případě nechtěli rodiče zařízení pokojíčků pro 

syna a dceru podcenit, a proto se rozhodli pro služby od-

Základním požadavkem bylo vytvořit 
dostatek úložných prostor. Veškerý 
nábytek je z masivního dubu se 
speciální úpravou

borníka. Jednalo se o dozařízení pokoje pro dcerku, která 

začala chodit do školy. Výhodou bylo, že se nemuselo nic 

přestavovat, neboť dům je relativně nový. Mladí manželé 

mají rádi kvalitní provedení a dřevo. Hlavní podmínkou 

zadání tedy bylo použít co nejvíce dřevěných prvků. Další 

přání vyplynula z debat s rodiči a dětmi o tom, jak si 

oni představují své pokojíky. Nakonec tu byly praktické 

požadavky – co nejvíce úložného prostoru, kvalitní postel 

a psací stůl, pro chlapce žebřík na cvičení a protahování 

a taky, aby se zařízení pokojíků nemuselo příliš měnit, jak 

budou děti růst.
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www.jena-nabytek.cz

moderní         stylový         dostupný

Dětský pokoj Tablo

Tohle je
      můj pokoj!můj pokoj!

48 BYDLENÍ

NÁVŠTĚVA

Klučičí pokoj
Chlapec ještě nechodí do školy, návrh pokoje tedy 

vycházel z toho, co ho momentálně baví. Zajímá ho 

moře, svět ryb, lodě. A v domě se čirou náhodou začaly 

nacházet i zapomenuté poklady. Designérka Kateřina 

například objevila sudy, jindy zase mladá paní odněkud 

vylovila starou lucernu. Na správné lodi nesmí samozřej-

mě chybět kormidelní kolo. V pokoji jsou hned dvě, aby 

si mohly děti hrát společně. Původně byla kola určená 

jako zahradní dekorace, takže je truhlář ještě musel 

zbavit impregnace. Obrázky nakreslila sama designérka. 

Ostatní dekorace sehnala na internetu nebo nechala ušít 

na objednávku.  Nábytek je z masivního dubu, který byl 

lehce domořený a vybroušený tak, aby měl požadovaný 

odstín a zajímavou povrchovou úpravu.

Designérka a rodiče 
nenápadně usměrňovali 
představy dětí, aby 
místnosti mohly dobře 
sloužit, i když děti 
povyrostou

Malý námořník se přestěhoval do svého pokojíčku 
teprve nedávno. Vše je ale již předem připravené, až 
začne chodit do školy. Našlo se i místo na žebřík, který 
mu poslouží k protažení těla

K lodi patří kormidlo. V pokoji jsou dvě a dá se 
s nimi otáčet, takže fungují i jako hračka. Nesmí 
chybět ani lano a soudky. Bez rumu, 
pochopitelně...
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www.jena-nabytek.cz

moderní         stylový         dostupný

Dětský pokoj Tablo

Tohle je
      můj pokoj!můj pokoj!

Velká postel připomíná 
loď a dokonce má 
i plachtu. Světlé a tmavé 
tóny dřeva doplňuje 
červená, modrá a bílá 
barva. Až se námořnický 
styl omrzí, stačí jen 
vyměnit dekorace
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NÁVŠTĚVA

Roztomilá a jemná 
holčička miluje hlavně 
koníky, a proto jich mělo 
být „čím více, tím lépe“

Nábytek v dívčím pokoji je také 
z masivního dřeva, kromě designové 
židle. Místnost je menší, a proto 
vyžadovala světlejší tóny. Tvar psacího 
stolu se skříňkou a rozmístění nábytku 
kopíruje chlapecký pokoj.  Hlavním 
motivem jsou tu koně
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Holčičí pokoj
Pro holčičku designérka navrhla princeznovský pokojík, ale 

rozhodně ne kýčovitý, jak se shodly s její maminkou. Tra-

diční růžovou použila jen jako jednu z doplňkových barev 

spolu s dalšími pastely. Jinak v interiéru dívčího pokoje 

převládá bílá a světlé dřevo. Nábytek je z běleného jasanu 

a stejně jako strom zdobící stěnu je vyrobený na míru. „Čím 

více koníků, tím lépe,“ přála si holčička. Tak designérka 

hledala doplňky s koníky, ale nic se jí nelíbilo. Nechala tedy 

ušít polštářky a kapsář z látek v mátové a meruňkové bar-

vě, našla obrázky koní, nechala Terezku vybrat, které se jí 

líbí, a vytvořila koláže. Loutky koníků koupila přes internet. 

Lustry z Ikea polepila lístečky z plsti, kterými je ozdoben 

i strom. Holčičku zařizování pokojíčku bavilo, o nalepení 

lístečků na strom se postarala sama.

Světlé dřevo a bílé stěny oživuje 
mentolová barva doplněná tóny 
růžové na dekoracích. Bedny 
pod postelí neslouží jen jako 
úložné prostory, ale i jako 
sedátka pro časté návštěvy

SOUTĚŽ
Na bydleni@bmczech.cz nám 
pošlete fotografie originálně 
zařízeného dětského pokojíčku.  
Nejzdařilejší realizaci odměníme 
dětským adventním kalendářem 
Playmobil, který skrývá na každý 
den adventu jedno překvapení. 
www.panacci.cz

51BYDLENÍ
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ZAOSTŘENO

! POMALÉ DOJEZDY 
ZÁSUVEK OCHRÁNÍ 
PRSTÍKY

TEXT: MARTINA PAULOVÁ

Děti koupelnu milují. Je pro ně místem, kde se dá 
řádit ve vodě, prozkoumat obsah voňavých lahviček 
a kelímků, nebo si vyzkoušet, jak se holí táta a fénuje 
máma. S tím je ale spojena řada rizik. Pojďme se 
podívat, jak se jim elegantně vyhnout.

PRO DĚTI
KOUPELNA

! TERMOSTATICKÁ 
BATERIE 
ZABRÁNÍ 
OPAŘENINÁM

052_056_BD11.indd   52 23.10.15   14:21



53BYDLENÍ

!

!

!

LÉKY A CHEMIKÁLIE 
PATŘÍ VŽDYCKY 
POD ZÁMEK

ZÁVĚSNÉ 
ÚLOŽNÉ KOŠE 
MAJÍ BÝT 
VE VÝŠCE DĚTÍ 

STABILNÍ SCHŮDKY 
USNADNÍ MYTÍ 
V UMYVADLE
Schůdky Molger, masivní bříza, 
41 x 43 x 35 cm, cena 599 Kč, 
www.ikea.cz
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BEZPEČNĚ TEPLÁ
V koupelnách s malými dětmi jsou 

termostatické baterie velkou výho-

dou. Mají speciální ovládací hlavici, 

pomocí které lze nastavit konstantní 

a bezpečnou teplotu vody. Změna 

teploty je možná pouze stlačením blo-

kačního tlačítka. Pro děti je manipu-

lace se zarážkou stejně náročná jako 

např. otevření čisticích prostředků 

nebo léků s bezpečnostním uzávě-

rem, kdy je nutné současně stlačit 

a otočit uzávěr, takže se nemůže stát, 

že by na sebe omylem pustily proud 

horké vody. Také při poruše na přívo-

du studené vody se horká okamžitě 

uzavře, a nemůže dojít k opaření.

BEZ MODŘIN 
Pro děti je nebezpečný i pohyb ve vaně 

plné zákeřných vystupujících prvků, 

jako je vanová baterie nebo vanová 

výpusť. Obzvláště živé děti se mo-

hou ve vaně ošklivě zranit. Naštěstí 

v obchodech s dětským zbožím se dá 

koupit celá řada praktických a hravých 

doplňků, které dítě před nepříjemným 

nárazem ochrání. Výbornou pomůc-

kou je gumový chránič na vodovodní 

baterii. Výrobky jsou navrženy tak, aby 

se daly nasadit na různé typy baterií, 

a některé dokonce signalizují, když 

protékající voda dosáhne příliš vysoké 

teploty. Jsou tedy nejen ochranou před 

nárazem, ale i opařením.

BEZ KLOUZÁNÍ 
V koupelně je velké riziko uklouznutí, 

které může vést k nebezpečnému 

zranění. Je samozřejmé, že děti musí 

být při koupání pod stálým dohledem, 

a běžnou věcí by mělo být i používání 

protiskluzové podložky ve vaně. 

Malé děti chtějí prozkoumávat své 

okolí a mají tendenci si při koupání 

stoupat. Na kluzkém povrchu je jejich 

pohyb velmi nestabilní. Podložka 

s protiskluzovou úpravou pohyb 

dítěti ulehčí a zamezí uklouznutí. 

Jsou vhodné i do sprchového koutu 

a navíc se velmi dobře udržují. 

Stačí je po použití omýt a nechat 

oschnout. Pozornost je třeba věnovat 

i podlaze. Nejlepším řešením je 

dlažba s dostatečnou protiskluzností, 

ale uklouznutí zabrání i podložky 

s pogumovanou spodní vrstvou.

Výrobci sice 
deklarují, že dětské 
šampony jsou velmi 
jemné, přesto je 
ale lepší se jejich 
vniknutí do očí 
vyhnout. Třeba tím, 
že použijete šikovný 
kelímek, z něhož 
poteče voda jenom 
tam, kam budete 
potřebovat.

Chránič kohoutku Bath Tap Protector, 
PVC bez ftalátů, změní barvu při vysoké 
teplotě vody, vyrábí Koo-di, cena 449 Kč, 
www.malvik.cz

Nádoba na smývání 
šamponu Moby 
Watterfall Rinser, 
měkká guma zabrání 
vniknutí vody do očí, 
vyrábí Skip Hop,  
cena 240 Kč,  
www.skip-hop-cz.cz

Dětské bezpečnostní madlo 
do vany, s protiskluzovým 
povrchem, vyrábí Baby Dan,  
cena 319 Kč, www.nextik.cz

Chránič na odtok Moby 
Tub Stopper, pryž, chrání 
prstíky, cena 198 Kč, 
www.skip-hop-cz.cz

Termostatická vodní baterie Termo, 
s regulací průtoku a teploty vody při 
napouštění vany i sprchování, chrom, 
vyrábí Ravak, cena 4 312 Kč,  
www.ravak.cz
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Děláme svou práci poctivě. Používáme nejkvalitnější 
materiály, dodržujeme výrobní postupy a trváme na 
přísné výstupní kontrole. Proto si můžeme dovolit 
nabídnout vám revoluční délku záruční doby. Pro 
získání doživotní záruky se registrujte na www.ravak.cz

Jedině k vaně 
RAVAK dostanete

doživotní  
záruku!

Vanová zástěna BVS1-80, 
tvrzené sklo a kvalitní kovové 
chromové úchyty, vyrábí 
Ravak, cena 3 290 Kč, 
www.ravak.cz

Dětská osuška 
s kapucí, 100% froté 
bavlna, 86 x 86 cm, 
vyrábí Skip Hop, cena 
591 Kč, www.footit.cz

Koupání, to je hodně legrace 
ve vodě, hračky, které plavou, 
ale také nebezpečí vážného 
úrazu, kterému je třeba předejít

Koupelnová předložka Rheingold, materiál 100% Supersoft 
polyakryl + metalická příze, výška vlasu 18 mm, protiskluzový 
nátěr, praní v pračce, rozměry od 50 x 60 cm, cena od 759 Kč, 
www.grund.cz

+
TIP

REDAKCE
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BEZPEČNÉ UKLÁDÁNÍ
V domácnosti je množství předmě-

tů, které do rukou dětem v žád-

ném případě nepatří. V koupelně 

je jich největší koncentrace. Uklá-

dáme zde kosmetické a čisticí pro-

středky, léky, žiletky, nůžky a další 

ostré předměty. Ty všechny by 

měly být uloženy mimo dosah 

dětí a pokud možno pod zámkem. 

Děti mívají často víc invence, než 

bychom si mohli myslet a bývají 

velmi vytrvalé. V České republice 

například připadá celá polovina 

registrovaných otrav na děti. Nej-

častěji se jedná o batolata, která 

mají potřebu všechno prozkou-

mávat ústy. Přitom prevence je 

velmi jednoduchá. Stačí ve výšce 

umístěná uzamykatelná skříňka.

VLASTNÍ PROSTOR
V koupelně se děti mohou naučit 

i pořádku. Když jim přidělíte vlastní 

místo, zvyknou si starat se o své věci. 

Háčky, poličky, košíky nebo jakékoli 

jiné úložné prvky musí být samozřej-

mě upevněny v takové výšce, aby 

na ně dítě pohodlně dosáhlo. Malý 

člen domácnosti si pak zvykne koupel-

nu po sobě uklidit, pověsit si župánek 

nebo vrátit na místo koupací hračky. 

V nabídce je řada výrobků, které jsou 

navržené podle dětského vkusu. A po-

kud se z dítěte nestane zorganizovaný 

milovník pořádku ani kvůli háčku 

ve tvaru roztomilého motýlka, budete 

mít o jeho věcech přehled alespoň vy.

Záchodové prkénko 
s dětským sedátkem 
je opatřené 
magnetem.
Dětské sedátko se 
přichytí k poklopu 
a nepřekáží

Háček Crazy Hooks, plast, 
vyrábí Kleine Wolke, cena 179 Kč, 
www.siko.cz

Uzamykatelná skříňka Gunnern, 
design T. Christensen a K. Legaard, 
ocel s práškovým epoxidovým lakem, 
32 x 10,4 x 32 cm, cena 699 Kč, 
www.ikea.cz

WC prkénko Babynew s integrovaným 
malým sedátkem, pomalé sklápění, 
snadné vyjímání, polypropylen, vyrábí 
Duroplast, cena 699 Kč, www.siko.cz

Dávkovač mýdla Flower 
Power, ABS plast, vyrábí Balvi, 
cena 275 Kč, www.naoko.cz
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Umyvadlo Joyce, keramika, 80 x 49 cm, 
vyrábí Villeroy & Boch, cena 12 019 Kč, 
www.siko.cz
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komerční prezentace

Naspořte jim na stavebku na studium, bydlení či další potřeby

SpořeNí pro děti
Usnadněte dětem start do života dospělých

Akční nabídky pro děti najdete na www.ziskejteulisky.cz

 Výhody
• dlouhodobě atraktivní tvorba finanční rezervy

• Roční zhodnocení vkladů až 3,5 %  
(se státní podporou, bez poplatků a daně)

• Možnost čerpat úvěr s neměnnou úrokovou sazbou

 PaRaMetRy
• Základní roční úroková sazba u vkladů 1,3 %

• Státní podpora až 2 000 Kč ročně

• Zákonné pojištění vkladů až do 100 000 eur
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K

VŠUDE DOBŘE...

Kristýna Kubištová, maminka dvou dětí, vystudovaná 

etnoložka a autorka výjimečných pánských košil značky 

Kristýna K., hledala místo, kde by mohla pracovat. Našla 

prostor, který ji okamžitě zaujal a do kterého pozvala 

své kolegy oděvní návrháře a šperkaře. Zrodilo se místo 

s kouzelnou atmosférou a velkým potenciálem.

Dnešní podobě samozřejmě předcházely stavební zásahy. 

Přízemní místnost byla přepažena a rozkouskována 

do menších celků. Nadbytečné vestavěné stěny byly 

tedy při rekonstrukci strženy, krásná dlažba na podlaze 

zrenovována a zdi natřeny na bílo. V podstatě byl interiér 

uveden do původního stavu. Nábytkem se v interiéru 

šetřilo, oděvy jsou vystavené na pohyblivých kovových 

trubkách upevněných u stropu silnými koženými popruhy 

TEXT: MARTINA PAULOVÁ, FOTO: LUKÁŠ ŽENTEL

Když projdete vestibulem domu 
č. 8 v pražské ulici V Jirchářích 
do vnitrobloku, ocitnete se 
na malebném dvorku, z něhož už je 
jen krok do showroomu BackYard, 
místa, kde na středně velké ploše 
najdete velký podíl kreativity.

ZVÝŠENÁ 
HUSTOTA
INDIVIDUALITY

a ukotvených pytli s pískem. Jednoduché, finančně 

nenákladné, praktické a originální řešení se do prostoru 

skvěle hodí.  Velkými členitými okny pak koukáte na dvorek 

a na stěny domu porostlé břečťanem a říkáte si, že je skvělé, 

že takové místo v centru Prahy existuje. 

BackYard není totiž bezduchý krámek s předraženým 

oblečením. Designéři mají v patře domu své ateliéry, scházejí 

se tu se svými zákazníky a počítá se i s přednáškami, 

přehlídkami nebo workshopy. Kristýna, která za vznikem 

BackYardu stojí, vystudovala na Filozofické fakultě etnologii 

a na druhé mateřské dovolené, když už dávno věděla, že ji 

šití a látky baví, se přihlásila na dálkové studium na oděvní 

průmyslovce. Dnes se zaměřuje především na šití pánských 

košil ze zajímavých látek z malých metráží.

REDAKTORKA
MARTINA 
NAVŠTÍVILA

KONTAKT:
BackYard, V Jirchářích 8, Praha 1,
www.back-yard.cz

Praha
zde jsme byli

Kreativita a smysl pro detail se 
projevuje i v zařízení interiéru
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Chcete také představit 
svůj podnik? Napište nám 
na bydleni@bmczech.cz

V BackYardu se modely nejen prodávají, ale i rodí. Prostředí 
domu v ulici V Jirchářích je bezesporu inspirativní

Prostor prošel renovací, při 
níž se Kristýna snažila 
obnovit původní podobu 
a krásu domu. Vysoké stropy, 
velká okna a otevřenost 
celého interiéru oděvnímu 
designu svědčí

Kristýna Kubištová založila BackYard s přesvědčením, že 
není sama, kdo chce své modely prezentovat ve vlastním 
podniku
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TEXT: ANNA MARTINKOVÁ

Obrazy jsou odpradávna neodmyslitelnými 
doplňky interiérů. Jak je správně aranžovat? Ptali 
jsme se odborníků a sestavili jsme pro vás několik 
základních pravidel.

PROMLOUVAJÍ
KDYŽ ZDI 

PROVEĎTE INVENTURU 
První otázkou, kterou byste si měli ujasnit, je, co vlastně bu-

dete chtít na stěny věšet. Také se ve vaší rodině obrazy dědí 

z generace na generaci a najít jim v interiéru čestné místo 

se považuje za nepsané pravidlo? Anebo jste se při svatbě 

nečekaně stali majiteli plátna s loveckou tematikou? Abyste 

eliminovali rozporuplné pocity z toho, že váš rodinný poklad 

či darované dílo nekoresponduje s vaším moderně zařízeným 

interiérem, proberte se svými obrazy a zvolte jen ty, které 

vás oslovují a k nimž máte citové pouto. Říká se, že papír 

a možná i zdi snesou všechno. Jste to ale nakonec vy, kdo se 

na ně bude muset dívat každý den.

Při rozmisťování obrazů 
vezměte do ruky metr a tužku 
a udělejte znaménko ve výšce 
150–160 cm od podlahy. Právě 
v tomto místě by se měla 
nacházet jejich spodní hrana 

1
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BLÍŽ, NEBO DÁL? 
Některé obrazy vyžadují odstup, aby 

mohly být vnímány v celé své kráse. 

Jiné jsou určené pro pohled zblízka. Po-

kud máte ve svém rodinném depozitáři 

velké a výrazné obrazy, které na sebe 

strhávají pozornost, dopřejte jim pro-

stor a nechte je vyniknout například 

na prázdné stěně jídelny nebo obý-

vacího pokoje. Zamyslete se také nad 

spojením takových obrazů s ostatním 

zařízením interiéru. Vyniká-li plátno či 

plakát hrou výrazných barev, uberte 

s nimi v dalších doplňcích. 

Jemné grafiky, ale i například fotografie 

menšího formátu mohou naopak půso-

bit na velkých stěnách ztraceně. Těm 

najděte místo, které skýtá vhodné pod-

mínky pro užší kontakt s nimi. Ideální je 

například schodiště, stěna nad psacím 

stolem nebo police v knihovně. 

POZOR NA VLHKOST 
A SLUNCE
Při hledání vhodného místa pro 

obrazy nezapomeňte také na často 

opomíjené faktory, jako je vlhkost 

a přímé sluneční světlo, které by je 

mohly nenávratně poškodit. „Před 

vyblednutím můžete obraz (např. 

fotografii nebo grafiku) chránit tzv. 

muzeálním sklem či plexisklem s UV 

protekcí. Pokud chcete zabránit od-

leskům světla na zaskleném obrazu, 

zvolte antireflexní sklo či plexisklo. 

Počítejte však s tím, že povrch 

materiálů s antireflexní úpravou je 

z jedné strany zdrsnělý. Není-li tedy 

sklo položeno přímo na obraz, ale je 

předsazeno před ním, dochází k jeho 

rozostření a zkreslení. To může být 

patrné už tehdy, je-li obrázek umís-

těn pod paspartu a sklo je usazeno 

1,4 mm od něj,“ upozorňuje Lukáš 

Česal z rámařství Dantik.

Zavěsíte-li obrazy po vertikální ose, 
zvýšíte opticky strop. Dlouhé a příliš 
vysoké stěny zase opticky sníží 
horizontální řada nebo kompozice 
tvořená různě velkými obrazy

61BYDLENÍ

1. Dekorativní rám Ung Drill, 85 x 59 cm, 
cena 499 Kč, www.ikea.com  
2. Rámeček Shabby Chic, 10 x 15 cm, 
cena 679 Kč, www.kare-shop.cz 
3. Rám k zrcadlu Modern Barock Yellow, 
rozměr 69,3 x 52,8 cm, cena 1 485 Kč, 
www.kare-shop.cz
4. Masivní rám z exotického dřeva ajus 
vyráběný na zakázku, cena na dotaz, 
www.dantik.cz  
5. Rám z mangového dřeva, 100 x 80 cm, 
cena 6 780 Kč, www.kare-shop.cz

2

5

4

3
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NEBOJTE SE 
EXPERIMENTOVAT 
A POUŽÍT RŮZNÉ TYPY 
RÁMŮ A BAREV PASPART
Nezapomeňte přitom na jedno 

důležité pravidlo: výraznější obrazy 

by měly být zavěšeny vždy ve spodní 

části kompozice. 

POKUD OBRAZY DOMA RÁDI 
OBMĚŇUJETE, POŘIĎTE SI ZÁVĚSNÝ 
SYSTÉM 
Lišty k závěsným systémům jsou dostupné v hliníkovém či 

dřevěném provedení. Některé lze přetřít malířskou barvou 

a nechat je zcela splynout se stěnou. Součástí některých 

modelů je také integrované osvětlení. 

Se závěsným systémem si nemusíte 
při rozmísťování obrazů v interiéru 
dělat příliš hlavu. Stačí nainstalovat 
lištu s perlonovými či ocelovými lanky, 
na něž obrazy zavěsíte bez dalšího 
vrtání do zdi

Systém Click Rail s hliníkovou lištou 
(lze přetřít malířskou barvou), cena sady 
1 700 Kč. Systém Picture Mouse je vhodný 
pro zavěšení fotografií, cena 880 Kč, 
vyrábí Arti Teq, www.zavesne-systemy.cz 

060_063_BD11.indd   62 23.10.15   14:26



63BYDLENÍ

+

+

PŘI ROZMISŤOVÁNÍ OBRAZŮ 
V DĚTSKÉM POKOJI 

ZOHLEDNĚTE ODLIŠNOU 
PERSPEKTIVU MALÝCH 

POZOROVATELŮ 
Pokud budete obrázky věšet na stěnu, snižte 

jejich výšku alespoň o 30 cm. Nezapomeňte 

také na bezpečnostní faktor. Jsou-li obrázky 

zasklené, vsaďte raději na plexisklo a zajistě-

te je na stěnách zámečky.

JEMNĚJŠÍ GRAFIKY, 
KRESBY A FOTOGRAFIE 
SE MOHOU VYJÍMAT 
NEJEN NA STĚNĚ, ALE 
I V KNIHOVNĚ 
„Aby subtilní obrázky vynikly, vyberte 

jim vhodnou paspartu, která jim 

umožní ‚dýchat‘. Ponecháte-li spodní 

okraj pasparty větší než zbylé tři, 

dosáhnete odlehčeného efektu a ne-

budete se moci zříkat ani výraznějšího 

rámu,“ doporučuje Lukáš Česal.
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TEXT: MARTINA PAULOVÁ, FOTO: ARCHIV YIT

Ve Finsku si na pěkné bydlení potrpí. Drsné podnebí 
s tuhou zimou a dny ponořenými do tmy se totiž mnohem 
lépe zvládá, když si doma rozsvítíte lampy a ležíte si 
na pohodlných polštářích. Jako Oona.

prOTi TmĚ
Růžovou 

Jednatřicetiletá profesionální cvičitelka jógy si pořídila vlastní 

byt v nově postavené bytové rezidenci ve městě vantaa, 

které společně s Helsinkami a městem Espoo tvoří aglome-

raci nazývanou velké Helsinki. Developerská společnost YIT, 

která úspěšně působí i na českém trhu, má ve Finsku více než 

stoletou historii a ví, co Finové k bydlení potřebují. vzhledem 

k malému množství denního světla v zimním období a celkově 

chladnějšímu podnebí, je to nízkoenergetické bydlení, světlé 

interiéry, přírodní materiály a oblíbená sauna. Podle statistic-

kých údajů je ve Finsku přes 2 miliony saun.
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Obývací pokoj volně přechází v jídelní 
kout a částečně oddělenou kuchyň. 
Celý prostor je zařízený ve světlých 
barvách s akcenty růžové. Obývací 
části dominuje šedá látková pohovka 
Berber od skandinávské značky 
Furninova. V otevřené místnosti je 
řada nezbytných lamp zajišťujících 
osvětlení jednotlivých zón. Jídelní 
židle jsou slavné kavárenské židle 14, 
které se vyrábějí už od roku 1859 
a dosud s nimi český Ton slaví úspěchy

kdO Tu žiJe

Oona (31 let)

• pracuje jako 

profesionální 

cvičitelka jógy

• ráda čte, zajímá 

se o balet 

a divadlo a miluje 

cestování
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O světlé barvě je známo, že opticky 
zvětšuje prostor a dobře odráží světlo. 
Proto Finové tolik preferují světlé 
odstíny. Oona zvolila pro svou kuchyň 
hladké bílé skříňky s jednoduchými 
úchyty a bílé obdélníkové obklady 
za pracovní deskou v antracitové barvě

Pro Finy je prý kuchyň srdcem bytu, a proto 
bývá často propojena s obývacím pokojem. 
Oona si zařídila kuchyň velmi jednoduše, 
funkčně a prakticky. Příjemným prvkem je 
dostatečně velký průhled, kterým je vidět 
do pokoje. Kuchyňská sestava ve tvaru 
U nabízí dostatek prostoru k majitelčinu 
oblíbenému vaření inspirovanému 
exotickými cestami
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INZERCE

Saunování má ve Finsku pevnou tradici 
a je obvyklé, že v bytových domech je 
alespoň jedna společná sauna pro ty, co ji 
nemají přímo doma. Pro Oonu je správná 
životospráva důležitá, a proto se rozhodla 
pro byt s vlastní malou saunou. 
Bezbariérová sprcha je umístěna hned 
vedle sauny. Podlaha je obložená tmavou 
dlažbou, ale koupelnový nábytek a stěny 
už jsou v povinné bílé
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Mezi dnem a nocí 
Finové mají v oblibě jednoduché ložnice s velkou postelí 

přes den zakrytou přehozem a polštáři ve stejné barvě. 

Oona je fascinována exotičtějšími kulturami Číny a Ja-

ponska a tomu odpovídá i zařízení její ložnice.  Pracovní 

stůl i židle pocházejí z Číny a Oona si je koupila ve staro-

žitnictví zaměřeném na asijské umění a řemesla. Stěna 

za postelí je opatřena tapetou s motivem velkého stromu. 

Převládajícím odstínem v ložnici je sytá fialová, která kore-

sponduje s denním režimem majitelky. Oona vede hodiny 

jógy hlavně v odpoledních a večerních hodinách a ráno 

si ráda přispí. Člověku typu sova v ložnici vyhovují spíš 

tmavší odstíny.
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Oona si ráda vozí dekorační předměty ze 
svých cest. Někdy jsou to fotky 
pařížských mostů, někdy suvenýry 
z Dálného východu. Oona má ale smysl 
pro rovnováhu a svými úlovky zdobí byt 
střídmě a s rozmyslem

Tak jako všude v bytě je i v ložnici nutné bodové 
osvětlení. Na nočním stolku je lampička na čtení 
a na pracovním stole stolní lampa s fialovým 
stínítkem. Oba zdroje světla si hrají s tapetou 
a vytvářejí příjemný obraz

1. předsíň, 2. kuchyň, 3. jídelna, 
4. obývací pokoj, 5. terasa, 
6. ložnice, 7. sauna, 8. koupelna

podlahová plocha: 58 m2

Půdorys

1. předsíň, 2. kuchyň, 

8 2

1

6

4

3

5

7

KONTAKT: YIT, www.yit.cz
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BAMBUSOVÉ 
saunové vědro Rento, 
objem 5 l, v. 35 cm, 
Ø 23 cm, cena 1 390 Kč, 
www.rentosauna.cz

ÚLOŽNÝ 
koš Handles, z vysušené 
trávy, na výběr ze dvou 
velikostí: 35 x 35 x 26 cm, 
nebo 40 x 32 x 38 cm, vyrábí 
Hübsch, cena od 4 200 Kč, 
www.shopalike.nl

KONFERENČNÍ 
stolek Next 10, masiv 

a dýha s dekorem ořechu, 
100 x 100 x 35 cm, 

vyrábí Domitalia, cena 
10 825 Kč, www.okay.cz

KAVÁRENSKÁ 
židle 14, z ohýbaných 

bukových kulatin, 
v. 83 cm, Ø sedáku 40 cm,  

cena 2 650 Kč, 
www.ton.eu

RŮŽOVÝ 
povlak na polštář Sanela, 
100% bavlna, zapínání na 
zip, 50 x 50 cm, cena 179 Kč, 
www.ikea.cz

STOLNÍ 
lampa Odessa, kovová 
konstrukce v povrchové 
úpravě chrom, 50 x 50 cm, 
vyrábí Nowodvorski, 
cena 2 644 Kč, 
www.lustry-lampy.cz

VYSOKÝ 
ušák Strandmon, polyuretanová pěna 
35 kg/m3, nohy masivní buk, nesnímatelný 
potah, 92 x 84 x 96 cm, cena 4 990 Kč, 
www.ikea.cz

V JEJÍM STYLU
Přírodní materiály a světlé barvy jsou pro finské domácnosti typické.

PŘIPRAVILA: MARTINA PAULOVÁ
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PORADNA

ODBORNÍK 

RADÍ

Sálavé topení šetří 
zdraví i peněženku

MIROSLAV PETR
vedoucí tuzemského obchodu FENIX Trading

 Na rozdíl od nástěnných radiátorů a konvektorů je teplo 

směrováno dolů k podlaze, tedy do místa, kde je ho po-

třeba. Zde platí, že čím vyšší strop je v místnosti, tím 

úspornější je stropní vytápění oproti ostatním systémům.

Při užití radiátorů a konvektorů teplý vzduch proudí 

po místnosti nerovnoměrně, což může v některých čás-

tech místnosti vyvolávat pocit chladu a nutit nás nasta-

vit vyšší teplotu na termostatu. Každý stupeň nastave-

né teploty nad 20 °C znamená dalších 6 % nákladů 

na energii.

Sálavé panely ohřívají člověka přímo, bez zprostředková-

ní přenosu tepla vzduchem. Díky tomuto efektu můžeme 

nastavenou teplotu snížit o jeden až dva stupně Celsia 

a budeme pociťovat stejný tepelný efekt jako při vytápě-

ní konvektory – avšak s teplotou nastavenou o 1 až 2 °C 

vyšší, tedy se spotřebou o 6 až 12 % vyšší.

Odpověď na vaši druhou otázku vás možná překvapí. Sála-

vé panely nepoškozují zdraví, ale spíše naopak. Budete mít 

v místnosti topný prvek, který je maximálně ohleduplný 

ke zdraví všech členů domácnosti. Infračervený paprsek 

příjemně působí na ty, kteří trpí onemocněním kloubů či 

revmatismem. Jelikož nedochází k vysušování a proudění 

vzduchu díky velkým teplotním rozdílům jako u nástěn-

ných radiátorů a konvektorů, je toto vytápění vhodné pro 

lidi s onemocněním dýchacího ústrojí a astmatiky. Při dodr-

žení závěsných výšek nemůže docházet ani k nepříjemné-

mu pocitu horké hlavy. Sálavé panely ECOSUN jsou takové 

sluníčko v pokoji. Fungují na podobném principu jako ohří-

vání zemského povrchu přirozenými slunečními paprsky.

Proč je stropní sálavé vytápění o cca 20 % provozně 
úspornější než konvekční? A neškodí sálavé panely 
zdraví? 

Vladimír P., Olomouc

Sálání je proces, při kterém se teplo z tepelného zdroje 

(např. ze sálavého panelu) šíří prostorem ve formě infra-

červených paprsků. Po dopadu paprsků na jiné pevné tě-

leso se infračervené vlnění mění v tepelnou energii 

a hmota tělesa je intenzivně ohřívána. Jedná se v pod-

statě o obdobu slunečního záření.

Stropní fólie ECOFILM hřejí 
jako slunce – prohřívají 
stropní desky, které se pak 
chovají jako sálavé panely. 
Jde o stejný princip jako 
u sálavých panelů, systém 
ale pracuje s méně než 
polovičními teplotami, 
rozloženými do větší plochy. 
Sálání je méně intenzivní, 
místnost je lépe pokryta, 
a proto je tento systém 
komfortnější. Výkon 
140 W/m2 a 200 W/m2. Cena 
za m2 výkonu 140 W/m2 
242 Kč, www.fenixgroup.cz 
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škola stylu

tEXt: jana polomová

Člověk nemusí být zrovna filozofem, aby pochopil, že 
historie se opakuje. Stačí se porozhlédnout v oblasti 
módních a designových trendů – jeden z těch 
nejaktuálnějších je víc než půl století starý.

sEN JE ZPĚt
BRUSELSKÝ

BaREVNÉ oBlINy 
typický pro bruselský styl je náby-
tek z ohýbané podýhované překližky 
nejčastěji oblých, organických a asyme-
trických tvarů. Dřevěné konstrukce při-
znávají svou barvu, ty kovové pak bývají 
pochromované nebo černě lakované. 
Mezi charakteristické odstíny dalších 
povrchů patří červená, modrá a žlutá 
v kombinaci s černou a šedou.
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1. Obrazová tapeta Jazz, vlies, 
2,325 x 2,7 m, vyrábí Lavmi, 
cena 5 720 Kč, www.lavmi.cz
2. Stolní lampa Lidokov L 117-
2028, návrh Josef Hůrka, cena 
1 999 Kč, www.antikvariat11.cz

3. Komoda Chaser, dub 
a melamin, 135 x 47 x 71 cm, 
vyrábí Woodman, cena 
12 899 Kč, www.glami.cz

ČISTÉ LINIE
V návaznosti na funkcionalismus vznikla potřeba interiéry 

opticky odlehčit. Velkým pomocníkem jsou v tomto ohledu 

komody jednoduchých tvarů bez ozdobných madel posky-

tující dostatek úložného prostoru i při menších rozměrech.

KÓNICKÉ TVARY
Nebylo by bruselského stylu bez hravos-

ti. Ta je patrná i v případě jinak velmi 

jednoduše řešených doplňků. Kónický tvar 

mají nohy odkládacích stolků, stejně jako 

stínidla všech typů svítidel, která jsou 

v příjemném kontrastu s jejich subtilními 

konstrukcemi z tenkých kulatých profilů.

GRAFICKÉ VZORY
Výrazné barvy na nábytku 

a čalounění doplňují tapety 

a textil s abstraktními motivy 

a grafickými vzory. 

VÝSTAVA EXPO 58
• výstavu konající se v roce 

1958 v Bruselu navštívilo 

během osmi měsíců 

42 milionů lidí

• Československá expozice 

získala 14 ocenění včetně 

nejvyšší Zlaté hvězdy, 

také všechny její exponáty 

přihlášené do soutěže byly 

oceněny 

• současným interiérům sluší 

originální nábytek z 50. 

a 60. let, stejně jako ten 

od současných designérů, 

který je bruselským stylem 

na první pohled inspirován 

1

2

3

Stolička Aalto stool 60, bříza 
a laminát, Ø 38 cm, výška 44 cm, 
design Alvar Aalto, vyrábí Artek, 
cena 4 730 Kč, vyrábí Artek, 
www.artek.fi
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STOLOVÁNÍ

TEXT: martina paulová

Pečení k Vánocům neodmyslitelně patří. Byt provoněný lineckým cukrovím, 
medovými perníčky nebo rumovým krémem je dokonce pro mnohé 

jediným způsobem, jak přežít krátké dny a tmu za oknem, kdykoli se vrátíte 
z práce domů. Vrhněte se tedy na pečení ve stylu vašich babiček, nebo 

se poddejte době plastové a vytvořte lákavé sladkosti pomocí barevných 
formiček a silikonových pečicích forem.

VÁNOčNÍ SVÁTky
Vypečené 

Zdobicí sada Smaksam, sáček na těsto 
s šesti různými nástavci, dekorativní 
stěrka se třemi různými vzory, ocel 
a plast, cena 129 kč, www.ikea.cz
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MEDVĚDÍ TLAPKY

Suroviny 

120 g vlašských ořechů, 150 g hladké mouky, 

100 g moučkového cukru, 100 g másla, 1 vejce, 

1/2 lžičky mleté skořice, 1/2 lžičky mletého 

hřebíčku, 1 lžička kakaa

Postup 

Z uvedených surovin vypracujeme hladké těsto, 

které necháme v ledničce do druhého dne 

odležet. Z těsta odkrajujeme kousky a prsty 

je vtlačujeme do formiček tak, aby uprostřed 

vznikl důlek. Pečeme v troubě předem vyhřáté 

na 180 ˚C asi 8 minut. Upečené cukroví 

vyndáme, necháme chvilku zchladnout a ještě 

horké je vyklepneme z formiček a obalíme 

ve vanilkovém a moučkovém cukru.

www.gurmanka.cz

Tradice se mají ctít a pečení cukroví k nim patří. Pár 
kostek másla a trocha cukru na Vánoce nikoho nezabije

TRADIČNĚ
Stále máte krásné vzpomínky na Vánoce 
vašeho dětství? Pak si pořiďte plechová 
vykrajovátka, dózy na cukroví s motivy 
sněhových vloček a zdobte perníčky, slepujte 
linecká kolečka a poslouchejte koledy.

Sada razítek 
na cukroví, cena 199 Kč,

www.tchibo.cz

Vykrajovátko Kometa 
Delícia, odolný kov, 

cena 15 Kč, 
www.tescoma.cz

Plechové dózy Vinter 
2015, 27 x 18 x 18 cm, 
cena 199 Kč, 
www.ikea.cz

Kuchyňská váha Cherry, 
design Flavio Sambinelli, 

kombinace třešňového 
dřeva a kvalitního nerezu, 

21 x 17,5 x 23 cm, vyrábí 
Giannini, cena 3 575 Kč, 

www.kuchynskedoplnky.cz

Vykrajovátka Hvězdy 
Delícia, 6 ks, odolný 
kov, cena 89 Kč, 
www.tescoma.cz
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STOLOVÁNÍ

ZÁZVORKY S LIMETKOVÝM 
KRÉMEM

Suroviny 
na těsto: 280 g hladké mouky, 200 g másla, 1 žloutek, 

70 g moučkového cukru, lžička vanilkového extraktu, 

2 cm oloupaného nastrouhané čerstvého zázvoru; 

na krém: 1 vanilkový bio puding, 300 ml mléka, šťáva 

z limetky, 3 lžíce moučkového cukru, 200 g másla

Postup
Nejprve vypracujeme těsto, které necháme odležet 

do druhého dne. Rozválíme ho na tloušťku asi 

0,5 cm a vykrajujeme z něho trojúhelníčky. Pečeme 

v troubě rozehřáté na 180 ˚C asi 5 minut, vyjmeme 

z plechu a necháme vychladnout. Uvaříme vanilkový 

puding, který odstavíme, hned jak začne houstnout.  

Do vychladlého pudingu přidáme rozpuštěnou 

čokoládu, změklé máslo a limetkovou šťávu 

a vyšleháme krém. Trojúhelníčky slepíme krémem 

a povrch můžeme ozdobit čokoládou.

www.kucharinka.cz      

Překvapte o Vánocích netradičním cukrovím. Vymýšlejte, 
kombinujte nebo prozkoumejte blogy o vaření

NOVÁTORSKY
Máte v oblibě novinky a módními trendy? 
Pak si k pečení opatřete roztomilé plastové 
formičky, sadu odměrek, inteligentní váhu, 
která bude vážit téměř laboratorně přesně 
a super recept od blogerky. 
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Sada vykrajovátek Drömmar, 14 ks, 
polypropylenový plast, cena 99 Kč, 
www.ikea.cz

Oboustranná 
vykrajovátka 

Stromečky Delícia, 
na cukroví z lineckého, 

perníkového 
i sušenkového těsta, 

plast, vhodné 
do myčky, cena 99 Kč, 

www.tescoma.cz

Kuchyňská sada 
Nest, protiskluzná 
mísa 4,5 l, cedník 3 l, 
sítko s nerezovým 
pletivem, malá mísa 
s odměrnými 
ryskami, odměrky, 
plast, vyrábí 
Joseph Joseph, 
cena 1 645 Kč, 
www.naoko.cz

Sada šesti barevných 
květinových 
vykrajovátek, plast, 
vyrábí Kitchen Craft, 
cena 199 Kč, 
www.zoot.cz

Elektronická váha Concept 
VK-5600, funkce tara 
umožní dovažovat 
potraviny, cena 599 Kč, 
www.my-concept.cz
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TEXT: ANNA MARTINKOVÁ

Výběr správného vysavače je 
do značné míry otázkou vzájemné 
chemie. Jaké jsou vaše osobní 
požadavky na partnera v úklidu? 

HLEDÁ SE 
ALFA SAVEC

Sběr prachu do sáčku vnímá řada z nás jako zvyk, který 

se stal železnou košilí. Ačkoli tento způsob může půso-

bit trochu staromódně, má své praktické výhody, které 

oceníte zejména tehdy, pokud se do většího úklidu pouštíte 

v průměru jednou týdně. Klasické vysavače jsou vhodné 

na údržbu pevných podlah i koberců. Jsou vybavené celou 

řadou nástavců, s nimiž vyženete z koutů pavouky, vyčistíte 

čalounění sedačky nebo oprášíte závěsy. Řada výrobců 

také myslí na majitele čtyřnohých miláčků, pro něž připra-

vila modely vybavené pohlcovači pachů a turbokartáči pro 

odstranění srsti z koberců. Nejsilnější stránkou tohoto typu 

vysavačů je vysoká mobilita s akčním rádiem až 12 metrů. 

Další výhodou jsou samouzavíratelné sáčky, díky nimž při-

jdete s likvidovanými nečistotami do minimálního kontaktu. 

O tom, že jsou naplněné, vás moderní sáčkový vysavač 

informuje speciální signalizací.  

Sáčková klasika

Kompaktní vysavač VP8225 HCP Mini, 
příkon motoru 700 kW, sací výkon 18 kPa, 

hlučnost 73 dB, vyrábí Concept, 
cena 2 599 Kč, www.my-concept.cz

Vysavač Compact C2 Cat & Dog, turbokartáč, filtr pro 
pohlcování pachů, sáček HyClean (objem 3,5 l) s 9 filtračními 
vrstvami, vyrábí Miele, cena 7 490 Kč, www.miele.cz

Sáčkový vysavač SVC 8YL Tizio (Sencor), 
7stupňový systém filtrace, sací výkon 

510 W, hlučnost 69 dB, objem 
prachového sáčku 2,3 l, cena 2 499 Kč, 

www.sencor.cz

AAAA Turbo Animal Care RO6477 řady 
Silence Force Extreme (Rowenta), účinnost 
vysávání na všech druzích povrchů třídy A, 

odhlučněný motor pro tichý provoz, 
cena 8 999 Kč, www.rowenta.cz
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Bezsáčkové vysavače jsou ideální volbou do domácností, 

v nichž se často uklízí a kde by hrozilo riziko neustále 

plného sáčku. Nabízejí bezstarostnější a ekologičtější 

vysávání a z hlediska výdajů za sáčky jsou přátelštější 

k vaší peněžence. Spravedlivě je třeba podotknout, že daní 

za toto pohodlí je vyšší pořizovací cena vysavačů. Kouzlo 

uložení nečistot do plastové nádoby je založeno na prin-

cipu odstředivé síly, díky níž se většina prachových částic 

oddělí od rozvířeného vzduchu již v cyklonové komoře. 

Vzduch se dále dočišťuje v HEPA filtru, který pohltí i mik-

roskopické částice, jako jsou výkaly roztočů, plísně či bak-

terie. U cyklonových vysavačů je dobré vsadit na výrobce 

s tradicí, který má „vychytané“ i ty nejmenší detaily, jako 

je například dokonalé utěsnění prachové komory nebo 

možnost praní HEPA filtru. 

Bez sáčku

Vysavač X-Trem Power Cyclonic Parquet 
RO6245EA s pokročilou cyklonovou 

technologií a vysokou účinností vysávání 
na tvrdých podlahách, vyrábí Rowenta, 

cena 3 990 Kč, www.rowenta.cz

Vysavač PowerPro Active FC9524/09 s technologií 
Power Cyclon 4 a hubicí TriActive+ navrženou pro výkonné 
odstranění prachu, vyrábí Philips, cena 4 007 Kč, www.k24.cz

Vysavač Motion Sync Compact VC7000, 
MultiCyclone technologie, účinnost na 

všech typech podlah, antialergický 
certifikát BAF, vyrábí Samsung, 

cena 7 490 Kč, www.samsung.com

Bezsáčkový vysavač Andare Animal 
1493 90010 s úsporným ECO motorem, 
sací výkon 300 W, příslušenství pro úklid 
po zvířecích miláčcích, vyrábí Eta, cena 

2 799 Kč, www.eta.cz
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Pokud máte pocit, že byste mohli vysávat od rána do veče-

ra a stejně byste se nedouklízeli, bude se vám hodit tyčo-

vý vysavač. Budete jej mít vždy po ruce a díky ergonomic-

ky umístěnému spínacímu tlačítku, resp. regulaci sacího 

výkonu, se nebudete k jeho obsluze muset shýbat. Úklid 

s ním se obejde bez popotahování hadice, což je výhoda, 

kterou nejvíce oceníte v členitém prostoru a v pokojích 

s větším množstvím nábytku. V případě bleskového úklidu 

drobků po snídani často není třeba vytahovat vysavač 

celý. Mezi modely tyčových vysavačů najdete i praktické 

kombinace s ručními pomocníky. Tyčové vysavače jsou 

k dispozici s klasickým síťovým napájením anebo s aku-

mulátorem. V případě akumulátorové varianty je dobré 

sledovat poměr výkonu a doby chodu i doby nabíjení. 

U lithium-iontové technologie se doba provozu pohybuje 

v průměru od 30 do 60 minut. 

Ladně a pohodlně

Akumulátorový vysavač Carsha 
1424 90000, štěrbinová hubice pro úzké 

prostory, kartáček pro šetrné vysávání, 
vyrábí Eta, cena 1 999 Kč, www.eta.cz

Ruční akumulátorový vysavač SVC 231 GR, 
suché i mokré vysávání, na jedno nabití 

vydrží až 13 minut, vyrábí Sencor, 
cena 499 Kč, www.sencor.cz

Stojací vysavač DC51 Multi floor, 
výkon na všech typech krytin 
s patentovanou cyklonovou 
technologií 2 Tier Radial, vyrábí Dyson, 
cena 10 093 Kč, www.levneelektro.cz

Bezdrátový vysavač 
XLR 32 LMD.W 
Colombina 
Cordless, doba 
vysávání až 50 min., 
kartáče pro různé 
povrchy podlah, 
vyrábí De‘Longhi, 
cena 4 990 Kč, 
www.mall.cz

Bezsáčkový vysavač BCH6ZOOO  
s turbokartáčem a dalším příslušenstvím 
pro odstranění zvířecí srsti ze všech typů 
podlah, vyrábí Bosch, cena na dotaz, 
www.bosch-home.com/cz

Příruční vysavač ze setu s tyčovým 
vysavačem ASP 912, provoz až 20 minut, 

stojan pro praktické uložení a nabití, vyrábí 
Gallet, cena 1 799 Kč za set, www.kasa.cz 

+
TIP

REDAKCE

Lehký tyčový 
vysavač Air 
Force Extreme 
s bezsáčkovou 
technologií, 
snadnou 
ovladatelností, 
lithiovými 
akumulátory 
a LED osvětlením 
vysávané plochy, 
vyrábí Rowenta, 
cena 7 399 Kč, 
www.rowenta.cz
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Nový vysavač AquaTrio Pro FC7088 vysává, vytírá a vysouší 
tvrdé podlahy, jako jsou keramika, přírodní kámen, dřevo, 
parkety, laminát nebo PVC, vyrábí Philips, cena 11 999 Kč, 
www.philips.cz

Tyčový vysavač BCH6ATH25 Athlet, 
akumulátory s lithium-iontovou 
technologií pro provoz až 60 min., 
AllFloor kartáč, vyrábí Bosch, cena 
9 490 Kč, www.bosch-home.com/cz

ROWENTA SILENCE 
FORCETM AAAA
TURBO ANIMAL CARE 
Dokonalá kombinace maximální 
účinnosti a extrémní tichosti 
s nejlepším hodnocením AAAA.

Nejlepší hodnocení „A“ v kategoriích: 
AA: nejúčinnější sací hubice Deep Clean Head ve své třídě 
na kobercích a tvrdých podlahách 
A: 3stupňová fi ltrace prachu >99,99% = 10x lepší než norma 
pro stupeň A účinnosti fi ltrace 
A: výkonný ekologický motor = sací účinnost jako u modelů 
s 2200 W + nízká spotřeba energie
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Minivysavač SVC 7020VT, vhodný 
na tvrdé podlahy, doba provozu 50 minut, 

vyrábí Sencor, cena 1 999 Kč, 
www.sencor.cz

Robotický vysavač Roomba 866 
s technologií Aeroforce s efektivitou 

vysávání o 50 % vyšší na všech typech 
tvrdých podlah i koberců, vyrábí iRobot, 

cena 14 989 Kč, www.irobot.cz

Vysavač Hom-Bot VR34408LV, 5 modů 
vysávání po spirále, v režimu ZigZag, 
po naprogramované trase MySpace, 

po sektorech Cell by Cell, podle typu krytin 
SmartTurbo, vyrábí LG, cena 11 990 Kč, 

www.robotworld.cz

Patříte-li do kategorie pracovně vytížených nebo těch, 

kteří dají přednost před vysáváním jakýmkoli jiným 

činnostem, bude pro vás tím pravým robotický vysavač. 

V samostatném úklidu mu nezabrání překážky, schody ani 

drobné nástrahy, jako jsou například kabely. V orientaci 

v prostoru mu pomáhají senzory a v případě dražších mo-

delů navigační systémy, kterými si vysavač zmonitoruje 

prostor a vysává podle aktuálních podmínek v místnosti. 

Díky svým kompaktním rozměrům proniknou i do obtížně 

přístupných míst pod skříněmi nebo postelemi. Dražší mo-

dely umějí podlahu po sobě i vytřít. Nabídka s robotickými 

vysavači je opravdu široká a rozdíly v kvalitě a schopnos-

tech jednotlivých modelů jsou značné. Cenově příznivé 

modely si například poradí jen na tvrdých podlahách. Pro 

pokročilejší vysavače není problém žádný typ krytin včet-

ně koberců s vyšším vlasem. 

Robotický vysavač Powerbot VR9000, 
sací výkon 30 W, doba provozu 60 minut, 
mapování místnosti s 10 senzory 
a kamerou, vyrábí Samsung, 
cena 26 990 Kč, www.alza.cz

Robotická krasojízda
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S centrálními vysavači značky Husky zvládnete 
komplexní úklid. V bohatém příslušenství najdete 
turbokartáče, Dust Mop hadice na citlivé podlahy 
i štěrbinové nástavce, cena od 16 999 Kč,  
www.centralni-vysavace-husky.cz

Samonavíjecí hadice Vroom 
Central je ideální pro bleskový 
úklid suchých nečistot v kuchyni 
nebo koupelně. Montáž 
do skříňky v pravém či levém 
provedení, vyrábí HP Products, 
cena od 5 590 Kč, www.
centralni-vysavace-husky.cz

Mezi centrálními vysavači 
najdete i modely pro malé 
byty, které se schovají 
v šatní skříni nebo 
kuchyňské lince
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Centrální vysávání
Jelikož při úklidu nemusíte přenášet celý vysavač, nýbrž 

jen lehkou hadici (anebo vůbec nic v případě hadic ve zdi), 

je centrální vysávání optimální variantou pro domy nebo 

mezonetové byty. S centrálním vysavačem také odpadá 

obvyklé běhání od zásuvky k zásuvce, protože až 9 metrů 

dlouhá hadice ve spojení s jednou (maximálně dvěma) vy-

savačovými zásuvkami postačí na úklid celého patra. Cen-

trální vysavačová jednotka je na rozdíl od ostatních typů 

vysavačů umístěna zcela mimo obytný prostor (například 

v technické místnosti, sklepě nebo garáži). Díky tomu je 

v interiéru eliminován veškerý provozní hluk a především 

nedochází k víření prachu v místnostech. Ten je odváděn 

mimo obytnou část domu či bytu a následně přefiltrován 

zcela mimo dům. V domácnosti tak při pravidelném vysá-

vání klesá celková prašnost, což uvítají především alergici 

a astmatici.
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NÁVODY

připraVila: edita erbsová, FOTO: anza 

Hledáte originální využití pro dřevěné bedýnky? 
Co třeba knihovna? To, jak je natřete a poskládáte, 
záleží pouze na vaší fantazii a prostorových 
možnostech. 

Z BEDÝNEK
KNIHOVNA

CO BuDETE 
pOTřEBOVaT:

• dřevěné bedýnky různých 

velikostí

• brusnou houbičku 

• hadřík z mikrovlákna 

• papírovou lepicí pásku

• barvy a lak na dřevo 

• malířský váleček a štětec
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Aby byl výsledek dokonalý a barva vám nezatekla tam, 
kam nemá, oblepte rohy papírovou lepicí páskou

85BYDLENÍ

Pohrajte si 
s kombinací 
barev 
a způsoby 
natření 
každé 
bedýnky

Pomocí brusné houbičky zbavte bedýnku všech 
nerovností, aby barva dokonale přilnula k povrchu

Před natíráním je důležité odstranit veškerý 
prach, ideální je hadřík z mikrovlákna

Doporučujeme bedýnky 
napřed nanečisto 
poskládat a vyfotit 
nebo namalovat plánek, 
abyste si lépe mohli 
rozvrhnout barevné 
kombinace

Na natření vnitřků bedýnek použijte 
štětec, kterým se snadno dostanete 
i do rohů

Naneste základní nátěr 
barvou na dřevo, nechte 
zaschnout a znovu 
natřete. Nakonec 
nalakujte
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VYTÁPĚNÍ LETOS 
PROŠLO VÝZNAMNOU 
ZMĚNOU
Na štítkování spotřebičů si pomalu 

zvykáme a tento trend stále posiluje. 

Od 26. září letošního roku musí nově 

všichni výrobci povinně označit ply-

nové kotle energetickým štítkem se 

zařazením do příslušné energetické 

třídy A++ až G. 

Nové nařízení Evropské unie se 

kromě plynových kotlů týká také na-

příklad elektrických kotlů, tepelných 

čerpadel a zásobníkových ohřívačů 

vody. Pro snazší orientaci spotřebi-

telů v energetické účinnosti ohřívačů 

zavádí proto Evropská unie povinné 

štítkování těchto spotřebičů.  

„Výroba plynových kotlů, které nebu-

dou splňovat příslušnou energetic-

kou účinnost podle daných směrnic, 

bude ukončena. Jedná se zejména 

o některé nekondenzační plynové 

kotle napojené do komína a nekon-

denzační plynové kotle v provedení 

turbo. Nadále tak budou dostupné 

zejména kondenzační plynové kotle, 

jejichž nespornou výhodou je úspora 

spotřeby zemního plynu i sníže-

ní spotřeby elektrické energie,“ 

říká Miroslav Vránek z Pražské 
 plynárenské, a. s.

Dále Pražská plynárenská tradičně 

nabízí stávajícím i novým zákazní-

kům různé benefity. Jedním z nich je 

pořízení nového plynového kotle se 

slevou až 30 %, a to včetně montáže 

zdarma, www.ppas.cz

VÍTE, CO DĚLAT V PŘÍPADĚ EVAKUACE?
Pokud je čas, měli byste uhasit 

otevřený oheň v topidlech, vypnout 

elektrické spotřebiče (kromě lednice), 

uzavřít přívod plynu a vody, dětem 

vložit do kapsy lístek se jménem a ad-

resou, vzít s sebou domácí zvířata (psy 

a kočky), vzít si evakuační zavazadlo 

a uzamknout byt. Evakuační zavaza-

dlo označené vaším jménem a adresou 

by mělo obsahovat: osobní doklady 

a důležité dokumenty, peníze, léky, 

které užíváte, pitnou vodu, základní 

trvanlivé potraviny, ešus, příbor, toa-

letní a hygienické potřeby, deku, teplé 

oblečení, obuv, pláštěnku, přenosné 

rádio + náhradní baterie, baterku, 

mobilní telefon s nabíječkou, případně 

hračku pro dítě, knihu…

Kdo se skrývá za číslem, které vám opakovaně 
volá? Na www.zjistitkdovolal.cz najdete velké 
množství komentářů k neznámým telefonním 
číslům. Svým komentářem můžete přispět i vy.

FINANCE
& REALITY
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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BYDLENÍ BEZ 
HYPOTÉKY? SNADNĚJŠÍ, 
NEŽ SI MYSLÍTE 
Pořídit si vlastní bydlení je snem 

většiny lidí, zdaleka se přitom nemusí 

jednat jen o mladé. Díky dostupnosti 

hypoték jde o velmi atraktivní variantu 

k bydlení v podnájmu, zvláště pokud 

si spočítáme, že finanční nároky 

na obě varianty jsou podobné. Problé-

mem ale může být samotná hypotéka 

– na tu buď někteří nedosáhnou, nebo 

se bojí krátkých fixačních období. 

Existují ale i jiné možnosti financová-

ní. Jednou z alternativ k hypotékám 

jsou překlenovací úvěry ze stavebního 

spoření, o jejichž poskytnutí je možné 

zažádat i bez předchozího dlouhodo-

bého spoření a mají celou řadu výhod. 

Krátkodobě je lze využít bez zástavy 

nemovitosti, což může být užitečné 

například při refinancování s potře-

bou vyvázat dům nebo byt. Úvěr 

lze sjednat s fixní úrokovou sazbou 

po celou dobu trvání úvěru. Na rozdíl 

od hypotéky máte jistotu, že se vám 

po několika letech splátka nezvedne. 

Aktuální úroková míra překlenovací-

ho úvěru ze stavebního spoření se 

pohybuje kolem 2  % p. a. Pokud tedy 

uvažujete o vlastním bydlení, zeptejte 

se na možnosti financování tímto způ-

sobem. Nejvyhledávanějším poskyto-

vatelem úvěrů ze stavebního spoření 

je u nás Českomoravská stavební spo-

řitelna, která má stovky kontaktních 

míst po celé republice. Podrobnosti 

najdete na www.cmss.cz, kde je také 

přehledná úvěrová kalkulačka. 

SUOMI HLOUBĚTÍN: NOVÁ REZIDENČNÍ ČTVRŤ 
PRO AKTIVNÍ ŽIVOT OD YIT
V pražském Hloubětíně vyroste 

na ploše bývalého brownfieldu nová 

rezidenční čtvrť, v níž najde útulný 

domov téměř 2 000 obyvatel. Půvo-

dem finský developer YIT připravuje 

příjemné prostředí plné zeleně, kde 

budou na dosah obchody, služby 

i příležitosti k zábavě.

Bydlení ve finském stylu
YIT vybuduje 900 nízkoenergetických 

bytů ve finském stylu. První etapa vý-

stavby nesoucí název Espoo se začne 

stavět v listopadu a již během 1. polo-

viny roku 2017 nabídne k nastěhování 

149 bytů ve dvou domech. Celá čtvrť 

bude postavena v horizontu pěti až 

osmi let.

Vše na dosah
Pro YIT je v rámci vysoké kvality 

bydlení důležitý rozvoj lokality jako 

celku. Plánuje proto výstavbu školky, 

dětských hřišť, ploch pro sport i re-

laxaci. Součástí čtvrti budou parky, 

zeleň, komerční zóna s obchody, re-

stauracemi a kavárnami i nová místní 

infrastruktura. www.yit.cz
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Detail screenových rolet. Horní je osazena 
horizontálně pod zasklenou plochou 
markýzy, druhá svisle na jihozápadní straně. 
Jejich součinností vzniká na terase příjemné 
příšeří nebo sem naopak jde sluníčko 
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TEXT: JITKA PÁLKOVÁ, FOTO: PETR ADÁMEK

Získat volný pozemek v blízkosti 
centra města, kde je vybudovaná 
infrastruktura, ale zároveň 
i klidné prostředí vhodné pro 
děti, se dnes rovná výhře. A právě 
to se podařilo mladé rodině 
z Olomouckého kraje. Postavili 
si bungalov, který je příjemný, 
praktický, pohodlný, energeticky 
pasivní a také velmi pohledný.

S PĚTI „PÉ“ 
BUNGALOV 

„Chtěli jsme atriový dům ve tvaru L, rozdělený na společný 
obývací prostor a ložnicovou, tedy klidovou zónu, 
umístěnou v části pozemku dále od ulice“

Jednoduchou kompozici domu zvýrazňuje kombinace 
hladkých ploch a plastického obkladu ze štípaného kamene. 
Fasáda je řešena tak, aby zateplovací systém lícoval 
s kamenným obkladem, pro srovnání bylo použito hladké 
cementové omítky. Vstup do domu a garážový vjezd  jsou 
zapuštěny, což je praktické i zajímavé na pohled
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ZZáklad dispozice si majitelé v podstatě navrhli sami podle 

svých představ. „Chtěli jsme atriový dům ve tvaru L, roz-

dělený na společný obývací prostor a ložnicovou klidovou 

zónu, umístěnou v části pozemku dále od ulice. Také jsme si 

představovali, že obytné prostory budou orientovány na chrá-

něnou terasu, samozřejmostí bylo komfortní zázemí a úložné 

prostory.“

Základní rozvrh byl tedy dán a postupně se vylepšoval, aby 

bydlení bylo co nejpříjemnější a nejpraktičtější. Přímo ze zá-

dveří se vstupuje do garáže („suchou nohou“) a také do šatny. 

Za zádveřím následuje hala oddělená skleněnými posuvnými 

dveřmi od společného obývacího prostoru s kuchyní, jídelnou 

a sezením. Do prostoru je vestavěna spíž a domácí pracovna, 

rovněž za skleněnými dveřmi, aby hlavě rodiny nechyběl 

přímý kontakt s děním v domě. Obývací prostor je velkou jižní 

prosklenou plochou otevřen na dřevěnou terasu. Aby si rodina 

pobyt venku co nejvíce prodloužila, je venkovní sezení zakryto 

prosklenou markýzou. 

Ložnicová část je ukryta za posuvnými dveřmi. Ložnice rodičů 

má vlastní pánskou i dámskou šatnu („Bylo to praktičtější 

a levnější než druhá koupelna,“ komentuje pán domu) a dá 

se z ní vejít francouzským oknem na terasu. Kromě velké kou-

pelny se dvěma umyvadly, vanou a samostatným sprchovým 

koutem tu ještě najdeme dva dětské pokoje. Pamatovalo se 

i na patřičné zázemí – nechybí technická místnost, místnost 

pro domácí práce a zahradní sklad. 

Předsíň je vybavena nábytkovou sestavou 
vyrobenou na míru z lakovaných MDF desek, 
obklad stěny tvoří šedé sklo Lacobel

Kvality, které nejsou vidět
Parcelu v mírném jihovýchodním svahu ze severní strany 

ohraničuje přístupová komunikace, v sousedství rovněž 

vyrůstá nová zástavba. Výstavba rodinného domu na zdánlivě 

ideálním místě ale nebyla jednoduchá. Aby se vyrovnala výš-

ka terénu v úrovni ulice, byl na polovině pozemku proveden 

1,5 m vysoký násyp a stavbu i oplocení bylo třeba založit 

na pilotách. Majitel domu, který má dlouholeté zkušenosti ze 

stavebnictví, si ke stavbě zvolil systém Porotherm, zdivo Po-

rotherm T Profi. „Keramický materiál byla jednoznačná volba, 

protože je prodyšný a má osvědčené technické i tepelněizo-

lační vlastnosti. Navíc zdivo s vnitřní izolací z minerální vaty 

velmi zjednodušilo výstavbu, zvenčí se provedlo zaizolování 

fasády minerální vatou o tl. 50  mm, aby se odstranily tepelné 

mosty kolem ostění a nadpraží oken. To umožnilo vyřešit 

fasádu velmi esteticky a čistě.“ 

Dům je energeticky pasivní s minimální spotřebou energie, 

podlahové vytápění a řízené větrání s rekuperací v něm 

po celý rok dotvářejí příjemné klima. Okna jsou vybavena 

předokenními žaluziemi na elektrický pohon. Vzhledem 

k promyšlenému poměru velikosti oken, izolačnímu za-

sklení a stínění se stavba vyhnula jak zbytečným únikům 

energie v zimě, tak přehřívání v létě. Zahrada je dvouúrov-

ňová, ve spodní části manželé původně plánovali zapuště-

ný bazén, nakonec ale vzhledem k nákladnosti a nárokům 

na údržbu zatím dali přednost zahradní sprše.

088_093_OPRAVA_BD11.indd   90 23.10.15   15:06



www.husky.cz

SINCE 1968

Centrální
vysavače

MADE IN

CANADA

s unikátní zárukou

Záruka
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na trhu v ČR

Nejzdravější vysavač

pro Váš čistý domov

IN
Z

E
R

C
EVětšinu podlahové plochy tvoří vinylová krytina 

připomínající dubové dřevo (kouřový dub). 
Sádrokartonová předstěna a podhled slouží 
k zabudování televizní techniky a integrovaného 
bodového a nepřímého LED osvětlení

Kuchyň má výhled do ulice. Dekor pracovní 
desky dokonale imituje pohledový beton, 
zatímco dvířka mají matný strukturovaný povrch 
podobný  hrubě tkané přírodní textilii
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Půdorys

TECHNICKÉ ÚDAJE
 Zastavěná plocha: 260 m2

 Užitná plocha: 210 m2

 Konstrukce: železobetonové piloty, nosný rošt 

z železobetonových pasů, základová železobetonová 

deska, zdicí systém Porotherm, obvodové zdivo 

Porotherm T Profi tl. 365 mm, příčky Porotherm 

a Porotherm Aku, strop a atiky železobetonové 

monolitické, fasáda hladká omítka a obklad ze 

štípaného kamene

 Výplně otvorů: okna hliníková Schüco s izolačními 

trojskly a skrytým kováním, garážová vrata 

sekční Hörmann, vnitřní dveře atypické skleněné 

posuvné, dýhované zásuvné do pouzdra a dýhované 

obložkovými zárubněmi a skrytými panty

 Vytápění: teplovodní podlahové, zdroj energie tepelné 

čerpadlo vzduch/voda, řízené větrání s rekuperací tepla

 Technické vybavení: předokenní žaluzie na elektrický 

pohon, centrální vysavač, tubusový světlovod 

 Projekt: Ing. Petr Baštinec, Ing. Aleš Baštinec

 Dodavatel: Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.,

www.wienerberger.cz

Keramika byla pro majitele srdeční záležitostí – nejen na obklady, ale i jako 
stavební materiál, protože dům je postaven z pálených cihel s vnitřní izolací
Keramika byla pro majitele srdeční záležitostí – nejen na obklady, ale i jako 

Italské obklady a dlažby jsou téměř k nerozeznání 
od břidlice či travertinu a jejich velký formát zvýrazňuje 
prostorově velkorysé, bezbariérové a tvarově „čisté“ 
řešení koupelny

1. předsíň, 2. garáž, 3. technická 
místnost, 4. zahradní nářadí, 
5. koupelna s WC, 6. dětský pokoj, 
7. dětský pokoj, 8. ložnice, 
9. prádelna, 10. terasa, 11. obývací 
pokoj, 12. pracovna, 13. spíž, 
14. kuchyň, 15. šatna, 16. WC
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Domek Markéty a Romana leží jen pár kilometrů od Zlína. Prošel 
rozsáhlou rekonstrukcí a jeho majitelé si na pobyt v něm teprve zvykají. 

DOMEK 
PRO VOZÍČKÁŘE
TEXT: MARTINA LŽIČAŘOVÁ, FOTO: JAROSLAV HEJZLAR

DŮM
S ohledem na Honzíkovu invaliditu 
nechali rodiče po obvodu parcely 
vybudovat šikmou rampu, která 
vede až k sadu nad domem
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NNa Moravě se dříve stavělo z nepálených hliněných 

cihel – kotovic a z nich je postaven i starší řadový domek 

Markéty, Romana a jejich syna Honzíka, který se pohybu-

je na vozíčku. S ohledem na jeho invaliditu byly veškeré 

stavební úpravy naplánovány tak, aby přístup do domu 

i veškerý pohyb v domě a na dvoře byl bezbariérový, aby 

Honzíkovi na vozíku nic nebránilo v cestě. Z tohoto dů-

vodu byla po obvodu parcely vybudována šikmá rampa, 

která vede až k sadu nad domem. Pozemek tady je totiž 

hodně svažitý. Původně svah končil až na úrovni chlívků, 

noví majitelé ho nechali odbagrovat a zpevnit opěrnými 

zdmi, takže na dvoře vznikla malá trávníková plocha.
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Palubkový obklad stropu a stěn 
obývacího pokoje byl ošetřen 
bílým nátěrem a přírodním voskem

Největší místností v domě je obytná 
kuchyň. K vytápění slouží kamna na 
dřevo a topení pod podlahou
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Kotovice a vlhko
„U každé nemovitosti je důležité prověřit stav krovu 

a nosných stěn,“ říká Roman. „Všechno mezitím lze 

využít jakkoliv.“ Touto zásadou se sám řídil při rekon-

strukci. Vnitřní příčky nechal vybourat, protože stavba 

trpěla vlhkostí. Zatímco obvodové zdi do ulice, tlusté 

60 cm, zůstaly z původních kotovic, zdi do dvora, kde 

stojí vlhký sklípek, bylo nutné kompletně nahradit. 

Nové stěny byly vyzděny z ytongu, jsou zatepleny 

a kombinovány s provětrávanou fasádou. 

Důležitý pro provoz domu je komín. „Ještě jsem 

nevěděl, jak a čím budeme topit, ale komíny jsem 

nachystal,“ prozrazuje majitel a představuje kamna, 

která nakonec vybral. „Na stavbu domu je vždy lepší 

používat nasákavé materiály a pak tomu přizpůsobit 

volbu topidel. Režimu zatím nepravidelně obývaného 

domku z kotovic nevadí vlhkostní výkyvy. Do prostor se 

stěnami z nepálených cihel jsem proto vybral klasická 

kamna na dřevo, zatímco v místnostech se stěnami 

z ytongu a skla jsou kachlová kamna nebo radiátory, 

které produkují sálavé teplo.

Při rekonstrukci se měnily i podlahy. Nová dřevěná 

podlaha ze čtyřvrstvých lamel celý prostor sjednocuje 

a bylo pod ní instalováno podlahové vytápění. 

Vybavení koupelny je přizpůsobeno 
potřebám invalidního syna, proto tu je 
okno, kterým Honzík může s rodiči ve 
vedlejší místnosti komunikovat

Obývací pokoj je vytápěn 
kachlovými kamny, která tu 
byla nově postavena
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Z ložnice s postelí pro tři se 
dá vstoupit přímo na dvůr

Ještě před pár lety tu byl 
prasečí chlívek...

Na čem se dá šetřit
Dříve se žilo ve světnici a v kuchyni a spalo se v poko-

jíku v chodbě napravo. Dnes se obytný prostor rozšířil 

ještě o koupelnu, obývací pokoj a ložnici, které byly 

vybudovány místo chlívků. Původní světnice a kuchyň 

byly spojeny do jedné velké obytné místnosti. „Větši-

na zařízení pochází z bazarů nebo akčních výprodejů. 

Chtěl jsem dokázat, že zařizovat jde levně,“ usmívá 

se náš průvodce. Nejúspěšnější v tomto směru byl při 

stavbě koupelny, kde lze napočítat jedenáct druhů ob-

kladů a dlažeb! Přesto spolu tvoří ladný celek. „Naku-

poval jsem v obchodě se zbytky...“ 

Z obytné kuchyně se dá vstoupit do garáže, která vznik-

la místo průjezdné stodoly. Pod garáží se ukrývá objem-

ná podzemní nádrž na dešťovou vodu, která se sbírá ze 

střechy. Tato voda se využívá na zalévání zahrady, mytí 

auta a splachování záchodů. 

Při procházce domu Roman tu a tam ukazuje, co vytáhl 

z popelnice, co koupil na inzerát nebo v akci. Jde 

o stolky, sedačku, židle, ale třeba i vanu a umyvadlo. 

„Na čem nedoporučuji šetřit, je podlaha,“ vrací se k zá-

sadnímu tématu. „Ta má být dřevěná a kvalitní.“
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KOMERČNÍ PREZENTACE

S německou technologií VarioPerfect™ vždy ušetříte.
RYCHLE, NEBO ÚSPORNĚ, VŽDY PERFEKTNĚ VYPRANÉ

Zatímco někdo při praní preferuje rychlost, pro jiného je důle-

žitá úspora vody a energie. S pračkami Bosch VarioPerfectTM je 

na vás, zda chcete prát s maximální úsporou, nebo co nejrych-

leji. Praní je vždy možné přizpůsobit aktuálním potřebám.

Stisknutím tlačítka SpeedPerfect k vybranému programu se 

prádlo vypere až o 65 % rychleji než při standardním programu. 

Naopak když zvolíte tlačítko Eco Perfect, vyperete prádlo až 

s 50% úsporou vody a energie. 

Tento pokojík na své využití  ještě 
čeká. Vzhledem k tomu, že je u něj 
vlastní hygienické zázemí, může se 
stát hostinským pokojem

Věšák na šaty v předsíni je 
originálním kusem. Jistě sami 

poznáte, že majitel na jeho výrobu 
použil dvířka z vyřazené skříně
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dům

Původní dispozice 
vesnického řadového 
domku byla zachována. 
Po rekonstrukci však 
dům a jeho vybavení 
odpovídá současnosti

Všechny prostory v domě i na dvoře jsou 
bezbariérové. Velkými dveřmi napravo se 
vchází do dílny a garáže
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Oheň provází člověka již po mnoho 
tisíciletí a jeho zkrocení bylo 
nezbytné pro přežití. Stále je 
nedílnou součástí našich životů 
a stále cítíme pohodu a bezpečí při 
pohledu do jeho plamenů.

HRátky 
S OHNĚM

TEXT: Kristýna LišKová

PrOč MÍT dOMA OHEň?
krby a zejména krbová kamna přispívají k příjemné at-

mosféře a zároveň jsou nejlevnějším způsobem vytápění 

místností rodinných domů, chat i bytů. Je prokázáno, že 

přítomnost zkrocených plamenů působí na člověka, jako 

by v místnosti bylo o 3 až 4 °C víc, než skutečně je.  Při 

současných izolačních standardech a i přes přísné normy 

můžete krbem nebo krbovými kamny vyřešit systém vytá-

pění pro celý dům a krásně dotvořit interiér. 

Krbová vložka Phenix 950 d,   
na dřevo a uhlí, automatická 
regulace hoření, dodává Semaco, 
vyrábí Bodart & Gonay, cena na 
dotaz, www.krby-kamna-pece.cz

Krbový rám redway a krbová vložka Wallfire 
Engine – vše série Opti-myst, rozměry rámu 
69 x 76 x 9,3 cm, efekt plamene a kouře, topení 
2 kW, vyrábí Glendimplex, cena 42 400 Kč, 
www.aulix.cz
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Krb není 
jen ohniště
Pokud se rozhodnete pro stavbu krbu, vězte, že získáte 

víc než jen pohled na magický tanec plamenů. V každém 

případě se doporučuje do interiéru zvolit krbovou vložku 

uzavřenou skleněnou stěnou. Je to důležité zejména 

kvůli bezpečnosti a také se tak zvyšuje efektivita a vý-

hřevnost krbu. Není však příliš dobrý nápad pustit se 

do stavby krbu svépomocí, jak bylo v minulosti populár-

ní. Výsledkem může být, že budete muset krb velice brzy 

opravovat. V první řadě se ale vystavujete velmi vysoké-

mu riziku požáru.

Krbů je několik druhů 
a každý má své přednosti. 
Podívejme se na tři 
základní typy

teplovzdušný Krb 
Je to nejjednodušší typ krbu.  Základním principem 

tohoto typu je proudění vzduchu. Není schopen akumu-

lovat tepelnou energii a při dnešních izolačních a ener-

getických standardech způsobuje přetápění interiéru. 

Místnost se vytápí ohřátým vzduchem, nikoliv sálavým 

teplem jako u předchozích typů a musí se často přiklá-

dat. Nevýhodou je také víření prachu a jeho přepalování 

na krbové vložce. Tento typ rozhodně není vhodný pro 

trvale obývané prostory. Jeho stavba je však nejméně 

nákladná.

AKumulAční sálAvý Krb 
Je schopen vytvořenou energii rozložit na dlouhou dobu. 

Při správném dimenzování je vhodný jako topidlo do níz-

koenergetického domu, ale spíše najde využití jako lokální 

topidlo do dobře izolované místnosti. Jeho funkce je zalo-

žena na principu sálání a nepotřebuje ventilační mřížku. 

Krb se dimenzuje na cca 3 hodiny hoření a následných 

cca 6 hodin sálání. Výhodou je, že tento krb nevíří prach 

v místnosti a vytváří příjemnou tepelnou pohodu. Plášť je 

ohřátý na příjemnou teplotu.

teplovodní Krb 
Je skvělou volbou pro ty, kdo ho chtějí využít jako hlavní 

zdroj vytápění v domě a při správném dimenzování je 

vhodný pro nízkoenergetické stavby.  Díky akumulační 

nádrži je schopný tepelnou energii rozložit na dlouhou 

dobu a je ji možné z nádrže řízeně odebírat do radiátorů, 

podlahového topení či užitkové vody kdykoliv a v různém 

množství. Jeho plášť je standardně studený, ale dá se 

ohřát na příjemnou teplotu.

Krbová vložka na dřevo stûv 16-Cube funguje 
jako krbová kamna, která předávají teplo 
konvekcí a sáláním, dodává Semaco,  
cena na dotaz, www.krby-kamna-pece.cz

Krbová vložka na plyn bellfires derby, 
speciálně vyvinutá pro supermoderní 
a minimalistický vzhled, dodává Semaco, 
cena na dotaz, www.krby-kamna-pece.cz
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KACHLOVÁ KAMNA 
Kamnář je staví přímo na míru objektu a podle představ 

zákazníka. Každý si asi hned představí krásná rustikál-

ní kamna z chalupy nebo vznešené kusy ze zámeckých 

komnat. Všechna kamna jsou originálním dílem a moderní 

technologie umožňují hrát si s designem kachlů od klasic-

kých až po velmi futuristické tvary. 

S kachlovými kamny získáte originální a účelné zařízení. 

Mají vysokou účinnost topidla a akumulují teplo v řádu ho-

din. Snadno mohou vytopit celý dům. Při správné obsluze 

jsou šetrné k životnímu prostředí. Nevýhodou je ovšem 

vyšší cena než u standardizovaných krbových kamen.

KRBOVÁ KAMNA 
Jsou průmyslově vyráběna a dopravena na místo již 

hotová. Nejsou tedy originálním dílem, ale nabídka 

designu je tak široká, že není těžké najít ten správný typ 

do každého interiéru.  Nevyžadují žádné složité stavební 

přípravy a postupy a jejich instalace je jednoduchá. Stačí 

mít odpovídající komín, přívod vzduchu a bezpečnostní 

úpravu podlahy. Nevýhodou krbových kamen je nižší 

účinnost topidla a minimální akumulace tepla. Navíc mají 

s ohledem na přímé napojení na komín velkou komínovou 

ztrátu.  Pokud chceme tyto nevýhody zmenšit, stačí správ-

ně zvolit výkon kamen a napojit je na teplovodní výměník 

a okruh vytápění. Snadno se tak dá vyřešit vytápění všech 

obytných prostor.

PEC NÁM 
SPADLA…
Výhody akumulace tepla v silném plášti a případně roz-

vod tepla do ostatních místností hojně využívali už naši 

předkové. Pec, kachlový sporák nebo kachlová kamna 

byly centrem domácnosti, kolem kterého se otáčela nejen 

hospodyně. Zejména pec bývala skutečně multifunkčním 

zařízením. Sloužila k vaření, pečení, vytápění budovy 

a také se na ní výborně spávalo. Dnes používáme spíše 

kamna, jejichž primární funkcí je vytápění obytných pro-

stor a většinou se na nich ani nevaří.
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Kachlová kamna 
Trino AL s výměníkem, 
orientační cena 
33 900 Kč, vyrábí 
Haas+Sohn, www.
haassohn-rukov.cz

Kachlová kamna 
Gerona na dřevo 
a ekobrikety, výkon 
na hranici 6–11 kW, 
orientační cena 
28 900 Kč, 
vyrábí Romotop, 
www.mountfield.cz

Kachlová kamna 
Manta, terciární 
spalování a externí 
přívod vzduchu, vyrábí 
Haas+Sohn, orientační 
cena 24 890 Kč, www.
haassohn-rukov.cz

Pokud chcete kamna do moderního interiéru, 
mohou vás inspirovat krbová kamna na dřevo 
Pico milieu 2. Působí téměř jako designový solitér, 
vyrábí Fire4You, www.fire4you.at
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INZERCE

S čím počítat před inStalací?
• Vzít v úvahu půdorys místností, polohu komína 

a vybíracích dvířek.

• Zajistit správně dimenzovaný komín.

• Promyslet případné prostupy zdmi a stropem.

• Zabezpečit odpovídající nosnost podlahy. U kamen 

musí být v půdorysu vypuštěna izolace nebo řešena 

tak, aby nesnižovala nosnost podlahy.

• Všechny stěny související s kamny, krbem 

a horkovzdušnými kanály musí být z nehořlavých 

materiálů.

• Vzhledem k současným parametrům utěsnění 

moderních staveb je nutné správně vyřešit přívod 

spalovacího vzduchu. Nejvýhodnější je přívod 

z větraného sklepa. Pokud je vzduch přiváděn 

zvenku, je třeba přívodní trubku zaizolovat, aby se 

snížila tvorba kondenzátu v zimních měsících.

• Správně instalovat uzavírací klapku, pokud nejsou 

kamna vybavena automatickou regulací hoření. 

Regulace spalovacího vzduchu je naprosto klíčová 

pro kvalitu spalování a účinnost celého spalovacího 

zařízení. Samozřejmě je jednodušší vše plánovat 

již v rámci projektu ke stavbě a bez odborníka se 

neobejdete. 

Peletová kamna toledo ii 32-c v provedení antracit plech 
a kachle červená, externí přívod vzduchu, extrémně tichý 
provoz, vyrábí Haas+Sohn, orientační cena 55 370 Kč,  
www.haassohn-rukov.cz

(+)

Jsme Vaším partnerem již 20 let! www.haassohn-rukov.czJsme Vaším partnerem již 20 let! 

Krbová kamna 
Visby s výměníkem

Kachlová kamna 
Savona s výměníkem
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106 BYDLENÍ

STAVEBNÍ MOZAIKA

JAK VŠE FUNGUJE
Vlastnosti obou vstupních materiálů 

– pálenéých cihel a minerální vaty – 

fungují zároveň a současně se vzájemně 

doplňují. Minerální vata vyrobená rozta-

vením určitých hornin je strojově vklá-

dána do dutin cihelných bloků. Uvnitř 

cihel je mírně zmáčknuta, což ji fixuje 

v přesně určené poloze a brání jejímu 

sesedání. Funkcí vaty je tepelná izolace 

a podpora akustických i protipožárních 

vlastností keramického zdiva. Proti na-

vlhání je navíc chráněna hydrofobizací. 

Cihelná tvarovka je pro minerální výplň 

zase dokonalou ochranou před vnějším 

prostředím a zajišťuje dlouhou životnost 

stavby. Plněné cihly jsou proto ideál-

ním řešením pro výstavbu energeticky 

úsporných domů. Seznamte se s jejich 

přednostmi.

TEPELNÁ OCHRANA
Tepelnou izolaci obvodových konstruk-

cí zajišťuje minerální vata. Prostup 

tepla stěnou se pohybuje v hodnotách 

od 0,14 do 0,22 W/m2K podle tloušťky 

zdiva, což znamená, že při výstavbě 

pasivních domů není třeba zdi dodateč-

ně zateplovat při síle stěn, resp. šířce 

vyráběných cihel, 44 a 50 cm, u nízko-

energetických staveb při tloušťce zdí, 

resp. cihel, 30 a 38 cm.

Důležitou vlastností cihel s minerální 

výplní je také dobrá tepelná akumulace, 

BYDLENÍ VE VATĚ
Hledáte-li ekologický a energeticky šetrný stavební materiál české 

produkce, určitě by vaší pozornosti neměly ujít cihly Porotherm T profi 
plněné minerální vatou. Jejich přírodní původ je totiž nejen zárukou 

dokonalé recyklace, ale i zdravého bydlení.
TEXT: ZDEŇKA ZIENERTOVÁ

která umožňuje uložit přebytky tepla 

z vytápění v topném období, prodlou-

žit topné přestávky a zachovat teplé 

povrchy při větrání. Cihelné zdivo navíc 

stabilizuje vnitřní prostředí i během 

léta, kdy odebírá přebytečné teplo 

z interiéru.

PROTI HLUKU A POŽÁRU
Každá masivní stěna z cihelného zdiva 

vytváří ochranu proti hluku, v přípa-

dě plněných cihel ji ale ještě výrazně 

zesiluje vkládaná minerální izolace. 

K přednostem těchto cihel patří i vysoká 

požární odolnost. Cihelný střep i mine-

rální vlna jsou totiž nehořlavé mate-

riály zařazené v nejvyšší třídě reakce 

na oheň (A1).

PEVNOST A ÚNOSNOST
Statické vlastnosti zdiva ovlivňuje nejen 

jeho složení, ale i konstrukce cihlové-

ho bloku. Velká tloušťka obvodových 

i vnitřních žeber plněných cihel zaručuje 

bezpečné přenesení zatížení od vodo-

rovných konstrukcí a příznivě ovlivňuje 

chování i při případném seizmickém 

zatížení.

Uspořádání žeber uvnitř cihel garantuje 

kontakt všech ploch keramiky mezi jed-

notlivými vrstvami zdiva a tím využití 

většiny povrchu cihelného střepu pro 

přenos svislé zátěže. Tím se tyto cihly 

liší od běžného zdiva a vykazují vyšší 

únosnost i při relativně menší uváděné 

pevnosti.

VLHKOST A VODA
Minerální vata v dutinách cihly ani v pří-

padě mokré cihelné tvarovky žádnou 

vlhkost z keramického střepu nenasák-

ne. Zároveň nepohlcuje vzdušnou vlh-

kost ani vodní páry při jejich prostupu 

stěnou. Minerální výplň má totiž, stejně 

jako cihelný střep, nízký difúzní odpor 

a díky tomu může vodní pára procházet 

volně stěnou až na vnější líc staveb-

ní konstrukce. Plněné cihly jsou tak 

v celém svém objemu paropropustné 

a odvádějí vzdušnou vlhkost vznikající 

v průběhu výstavby i při užívání domu.

TECHNOLOGIE ZDĚNÍ
Ke zdění ze zateplených cihel se po-

užívá tenkovrstvá malta Porotherm Profi 

nebo lepidlo Porotherm Dryfix.extra. 

To se nanáší aplikační pistolí v pruzích 

na čtyři vnitřní keramická žebra a už 

po 20 minutách dosahuje vysoké pev-

nosti. Při práci není nutný přívod vody 

ani elektřiny, míchačka ani rozvaděč 

a lepidlo umožňuje zdění až do –5 °C. 

MILNÍK ČESKÉHO 
CIHLÁŘSTVÍ

 Cihly Porotherm T Profi 

plněné minerální vatou vyrábí 

společnost Wienerberger 

od roku 2014 v cihelně 

Novosedly na jižní Moravě. 

Linka na jejich výrobu je první 

a jediná svého druhu a dodává 

cihly zejména na český trh. 

Cihly z novosedelské hlíny mají 

velice nízkou tepelnou vodivost 

keramického střepu, vysokou 

pevnost a únosnost, a kvalita 

těžené cihlářské hlíny tak patří 

mezi nejlepší v celé skupině 

Wienerberger AG. Sortiment 

keramických cihel Porotherm 

T Profi české produkce 

zahrnuje základní cihelné bloky 

a dvojbloky polovičních cihel 

ve formátech pro zdivo tloušťky 

50, 44, 38 a 30 cm.

dokonalé recyklace, ale i zdravého bydlení.
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STAVEBNÍ MOZAIKA

Cihly použité jako obklad fasády mají své 
kouzlo. Povrchová úprava lícových cihel je 
přizpůsobená jejich funkci, ale samozřejmě 
potřebuje odpovídající péči.

PŘEMÝŠLET 
JIŽ NA ZAČÁTKU
Zásadní je vhodný postup při montáži, 

který pak ovlivňuje vlastnosti a život-

nost fasády. Ke zdivu se lícové cihly 

přichycují kotvami nebo závěsnými 

konzolami. Jejich montáž je časově 

a finančně náročnější než použití ob-

kladů v podobě pásků přichycovaných 

speciálními maltami mokrým způso-

bem. „Všechny problémy s fasádou 

z lícových cihel pramení ze špatně 

zvolené nebo provedené technologie, 

kde pak cihly na tyto chyby doplácejí,“ 

konstatuje Ing. Radim Polák, specialis-

ta na lícové cihly Terca Wienerberger. 

CO A ČÍM ČISTIT?
Když je cihlový obklad fasády provede-

ný dobře, nepotřebuje téměř žádnou 

údržbu, pokud nemusí čelit náročným 

podmínkám, například ve městě, kde 

na něj působí nečistoty z ovzduší nebo 

se někdo rozhodne na fasádě zanechat 

svůj jedinečný podpis sprejem.

VÝKVĚTY
Asi nejčastějším problémem jsou tzv.

výkvěty. Jde o vysrážené minerální 

látky z malty a v případě fasády vznikají 

zejména příliš mokrým postupem při 

montáži nebo nedostatečnými opatření-

mi proti vlhnutí zdiva.

Odstraňování výkvětů lze provést něko-

lika způsoby. Jsou to

• mechanické očištění nedrátěným 

kartáčem nebo bretem v kombinaci 

s malým množstvím pokud možno 

měkké vody, 

• u neustupujících výkvětů s nízkou roz-

pustností ve vodě se ukázalo jako velmi 

efektivní použití měkké vody horké 

cca 80 °C (nepoužívat tlakovou vodu), 

• omytí proudem čisté měkké vody 

 odshora dolů (nepoužívat tlakovou 

vodu), 

• omytí octovou vodou s následnou 

neutralizací „jarovou“ vodou a omytí 

čistou vodou (před aplikací octové 

vody musí být lícová plocha dostateč-

ně namočena vodou tak, aby spára 

byla plně nasycena vodou a nepřijí-

mala vodu octovou), doporučujeme 

před čištěním konzultaci s odborníkem 

na lícové zdivo,

• speciální odstraňovače (např. od fi-

rem Remmers, quick-mix, Mapei aj.). 

Z LÍCOVÝCH 
CIHEL

ÚDRŽBA FASÁDY

TEXT: KRISTÝNA LIŠKOVÁ
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15°

50 cm
min. 30 cm

Paprsek vody nemá při tryskání působit 
tlakem kolmo na fasádu, ale podélně. 
Při kolmém tryskání odstraňujete 
materiál podle pevnosti (tvrdosti) 
do hloubky. Vířivé tryskání „loupe“ 
nečistoty z povrchu plošně

Čištění fasády má probíhat shora dolů 
ve smyčkách, které nemají být širší 
než 1,2 m

ZČERNÁNÍ
Někdy se stává, že působením ovzduší 

cihlový obklad zčerná. Chemickou 

reakcí vznikají různé sloučeniny, 

zejména síranové soli. Pro očištění 

černé síranové krusty jsou k dispozici 

čisticí pasty na bázi fluoridu amon-

ného, například Remmers Fassaden-

reiniger-Paste. Bezvodá pasta se 

nanáší vždy na vyschlý povrch fasády, 

kontakt i s malým množstvím vody by 

vyvolal předčasnou chemickou reakci 

bez možnosti odstranění produktů. 

Po nanesení se ponechá aktivní látka 

do povlaku vpít. K tomu postačí jen 

několik minut. Pak se fasáda očistí tla-

kovou vodou odspodu vzhůru. Reakcí 

s vodou vzniká malé množství kyseliny 

fluorovodíkové, která rychle reaguje se 

síranem vápenatým. Během reakce se 

uvolní černá krusta od podkladu a tla-

kem vody jsou částice unášeny pryč. 

Pokud by nebyla použita tlaková voda, 

rychlá reakce by síran pouze přemě-

nila na stejně černý fluorid, aniž by 

došlo k odstranění povlaku z povrchu 

cihel a spár.

PRACH A SMOG
Dalším velmi častým špinavým náno-

sem, který je třeba z fasády odstranit, 

bývá velkoměstský prach – směs pra-

chových částic a kapiček oleje z motorů 

vozidel. Obzvlášť stavby v obcích se 

silným silničním provozem bývají po-

kryty tímto povlakem. K tomuto účelu 

lze použít např. koncentrát Remmers 

Schmutzlöser. Jde o tenzid, smáčedlo, 

které je stabilní v zásaditém vápnu 

a cementu. Prostředek je vhodný do vy-

sokotlakých čisticích přístrojů i k samo-

statnému omývání fasády vodou s jeho 

přídavkem. Teplá voda čistí mnohem 

účinněji než studená.

GRAFFITI
Pro odstranění organických nátěrů 

– ale nikoli dvousložkových a reak-

tivních – je na trhu prostředek AGE. 

Jde o zahuštěnou směs rozpouštědel, 

která v pastovité konzistenci nanese-

ná na fasádu pomalu proniká vrstvou 

nátěru (graffiti). Doba pronikání závisí 

na teplotě, takže v letních měsících 

jde o zlomky hodiny, v zimním pak 

o hodiny. Po proniknutí prostředku 

do podkladu je možné působením tla-

kové vody naměkčený nátěr (graffiti) 

sejmout. Použití horké vody výrazně 

zlepšuje možnost snímání nátěru 

z podkladu.

MECHANICKÉ TRYSKÁNÍ
Pokud zkoušky chemických čisticích 

prostředků selžou, je nutno vyzkoušet 

tryskání. Používané abrazivo musí být 

tvrdší než odstraňovaná nečistota, 

avšak měkčí než čištěný podklad. 

V případě lícových cihel zvolte měkčí 

abraziva, jako jsou plastové granulá-

ty, vápenec nebo fluorit. Je třeba také 

zachovat správný postup.

Správný postup čištění 
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TLAKOVÉ

1. Oleo Mac PW 136 C, tlaková hadice 
8 m s cívkou pro navíjení, praktická 
rotační tryska a pevný kartáč, 
max. tlak 140 bar, průtok 6,8 l/min, 
cena 8 990 Kč, www.mountfield.cz
2. Kärcher K 3 Premium Home, 
3 nástavce, tlaková hadice 6 m, 
max. tlak 120 bar, průtok 6,3 l/min, 
cena 5 990 Kč, www.karcher.cz
3. Michelin MPX 130 BW (SET) 
integrované příslušenství, tlaková 
hadice v bubnu 5 m, max. tlak 130 barů, 
průtok 6,1 l/min, cena 4 779 Kč, 
www.domacitechnika.cz

1

2

3
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SKIMIE
Skimmia japonica

Stálezelený hustý keřík kompaktního tvaru s krásně zelenými 

kožovitými listy podobnými vavřínu, které jsou už samy 

ozdobou. Na podzim a v zimě se obsype červenými bobulemi, 

které na keřích zůstávají až do jara. Skimie roste velmi pomalu 

a hodí se na zastíněné balkony a terasy, ale i do zahrad se 

stinnými kouty, kde se jiným kvetoucím rostlinám nedaří. 

Patří mezi vřesovištní rostliny, tudíž vyžaduje kyselou půdu 

s přídavkem rašeliny nebo rašelinový substrát. Nesnáší přímé 

sluneční světlo. Plně mrazuvzdorné keříky přivítají první roky 

po výsadbě ochranu před mrazem v podobě netkané textilie 

nebo juty, kterými se doporučuje zabalit i rostliny v nádobách, 

případně je přenést do bezmrazé místnosti. 

TEXT: EDITA ERBSOVÁ

Balkon, terasa či zahrada zelené i v zimě? S rostlinami, na které si zima 
jen tak nepřijde, to není žádný problém. 

ZELEŇ V ZIMĚ

REDAKTORKA
EDITA RADÍ
Skimie je 

dvoudomá 

rostlina, proto je 

potřeba mít samčí 

i samičí rostlinu. 

Pokud budete 

mít pouze jednu 

z nich, krásných 

karmínových bobulí 

se nedočkáte.
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VÁNOCE SE BLÍŽÍ 
Cesmína umí díky svému vzhledu 

vytvořit pravou vánoční atmosféru, 
použijte ji do vánočních dekorací, 

vazeb a věnců nebo jen tak do vázy 
místo květin. 

111BYDLENÍ

CESMÍNA 
Ilex

Stálezelená dřevina s lesklými, až voskovými listy 

a zářivě červenými plody. V našich podmínkách se 

nejčastěji pěstuje cesmína ostrolistá, avšak existuje řada 

kultivarů lišících se tvarem a zabarvením listů. Zimní 

období zvládne cesmína bez problémů, pouze k mladým 

výhonkům se doporučuje přisypat mulčovací kůru, která 

uchrání kořeny a kmínek před mrazy. Nejlépe se jí daří 

v kypré, dobře propustné a mírně vlhké půdě, která 

zároveň nesmí být přemokřená. Cesmíny i v bezmrazých 

zimních dnech zaléváme, přičemž zvýšenou péči 

věnujeme mladým rostlinám. Ideální stanoviště je 

v polostínu a stínu chráněné před větrem. 

Plody 
a listy jsou jedovaté

POZOR

110_113_BD11.indd   111 23.10.15   15:59



ZAHRADA

112 BYDLENÍ

ZIMOSTRÁZ 
Buxus

Buxusy známe převážně jako keře vyznačující se hustými 

drobnými a lesklými lístky, které neopadávají. Výborně 

se také hodí i pro pěstování v nádobách.  Je to nenáročná 

rostlina, která má ráda slunce i stín. Na čím stinnějším 

místě ho budeme mít, tím bude mít tmavší listy. Dobře snáší 

i znečištěné ovzduší, poškozuje ho pouze psí moč. Vyžaduje 

pravidelnou zálivku, ale pozor na zamokřenou půdu. Buxus je 

ideální rostlinou pro sestřih, díky kterému houstne, a pak se 

z něj velmi dobře dají modelovat nejrůznější tvary. Rostliny 

pěstované v nádobách se doporučuje na zimu zapustit 

do půdy, aby nedošlo k promrznutí kořenového systému, nebo 

je při nízké teplotě nechat přezimovat ve světlé místnosti.

 VEVERKA, SLEPIČKA 
NEBO KUŽEL? 

Tvarování bude hračka, pořídíte-li si 
šablony z kovu. Přesahující výhony 

snadno ostříháte a tím získáte 
požadovaný tvar.

F
O

T
O

: A
R

C
H

IV
, F

LO
R

A
D

A
N

IA
, S

H
U

TT
E

R
S

TO
C

K

110_113_BD11.indd   112 26.10.15   14:22



113BYDLENÍ

Vřes  
Calluna

Pestrobarevné keříky vřesů jsou neklamnou známkou 

podzimu. Vzhledem k tomu, že vřes je velmi nenáročná 

rostlina, která dobře odolává nepříznivým klimatickým 

podmínkám, můžete se z něj těšit i v zimě, protože sněhová 

pokrývka ho nemůže překvapit. U nás se nejčastěji 

setkáváme s vřesem obecným, z kterého vznikly četné 

zahradní odrůdy lišící se barvou květů, listů, ale i vzrůstem 

pohybujícím se od 10 do 70 cm. Vřes nám může dělat radost 

nejen v zahrádkách a skalkách, ale zejména v květináčích 

za oknem nebo umístěných na balkonech a terasách. Vřesy 

v květináčích potřebují dostatečně propustnou zeminu, je 

tedy ideální vysypat dno silnou drenážní vrstvou (keramzit, 

oblázky nebo drobný štěrk). 

Krásně budou vypadat 
květináče a truhlíky 

osázené více odstíny 
vřesu nebo v kombinaci 

s jinými rostlinami
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HOBBY MARKET

PŘIPRAVILA: EDITA ERBSOVÁ

I žena umí vládnout 
šroubovákem, kladívkem 
nebo vrtačkou, když zrovna 
není po ruce vlastní ani 
hodinový manžel. Vědí to 
i výrobci a nářadí zmenšují 
a dávají mu barvy, aby nám 
bylo bližší.  

PRO NI
NÁŘADÍ

PŘIPRAVILA: EDITA ERBSOVÁ

I žena umí vládnout 
šroubovákem, kladívkem 
nebo vrtačkou, když zrovna 
není po ruce vlastní ani 
hodinový manžel. Vědí to 
i výrobci a nářadí zmenšují 
a dávají mu barvy, aby nám 
bylo bližší.  

PRO NIPRO NI
NÁŘADÍNÁŘADÍ
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Dámské pracovní rukavice z jemné 
kozinky, vyrábí Laura Ashley, 
cena 278 Kč, www.zahradaeden.cz

Zahradnický set v dárkovém 
balení obsahuje zahradnický 
nůž, prořezávací nůž a zavírací 
pilku, vyrábí Opinel, cena 
1 599 Kč, www.vasekuchyne.cz
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PŘIPRAVILA: EDITA ERBSOVÁ

Pánové, pokud vám zrovna 
svitla myšlenka na vánoční 
dárek, vězte, že praktický dárek 
není pro ženy dárkem

Sada nářadí pro ženy Magg Ladybag, 
obsahuje 25 dílů počínaje svinovacím 
metrem přes kladivo s integrovaným 
vytahovákem na hřebíky po štípací kleště, 
cena 499 Kč, www.levneektro.cz

Multifunkční kladivo se 
šroubovací rukojetí ukrývající 
sadu 4 šroubováků, délka 20 cm, 
vyrábí Pylones, cena 400 Kč, 
www.pylones-eshop.cz

Aku šroubovák IXO 
s nabíječkou, hmotnost 
0,30 kg, vyrábí Bosch, 
cena 1 110 Kč, 
www.eshop-bosch.cz

Zahradní kolečko Plume 100, extra 
lehké (pouze 8 kg), nafukovací pneu, 
vyrábí Haemmerlin, cena 2 723 Kč, 
www.stavo-shop.cz

Dámská řezací pila, zoubky 
na začátku řezacího listu pro snazší 
naříznutí, vyrábí Garden Girl, cena 
660 Kč, www.anglickasezona.cz
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HOBBY MARKET

PŘIPRAVILA: KRISTÝNA LIŠKOVÁ

I když nejste žádný kutil, určitě 
v domácnosti potřebujete sem tam něco 
utáhnout, přišroubovat nebo pověsit. 
Přinášíme tipy na užitečné nářadí pro ty, 
kteří za to umí pořádně vzít. 

PRO NĚJ
NÁŘADÍ
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PŘIPRAVILA: PŘIPRAVILA: KRISTÝNA LIŠKOVÁ

I když nejste žádný kutil, určitě 
v domácnosti potřebujete sem tam něco 
utáhnout, přišroubovat nebo pověsit. 
Přinášíme tipy na užitečné nářadí pro ty, 
kteří za to umí pořádně vzít. 

PRO NĚJ
NÁŘADÍ

Stavební akumulátorové rádio 
s integrovanou nabíječkou, 
vyrábí Metabo, cena 5 330 Kč, 
www.metabonaradi.cz

SwissTool Spirit, kapesní nářadí, 27 funkcí,  
cena 3 559 Kč, www.victorinoxcz.cz 
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Kvalitní nářadí a šikovné 
doplňky vám pomohou, 
aby se dílo zdařilo

Teleskopický žebřík 
2,6 m, nosnost 150 kg, 
cena 2 490 Kč, 
www.fieldmann.cz

Brašna na nářadí DeWALT, přehledné 
uspořádání, odolný materiál, cena 1 990 Kč, 
www.naradi-dewalt.cz

Opasek na nářadí Stanley, kvalitní 
kůže se zpevněnou povrchovou 

úpravou, cena 650 Kč, 
www.rucni-naradi.cz

Monteverde, multifunkční 
plnicí pero, 12 funkcí, 
cena cca 1 200 Kč, 
www.amazon.com 

BOSCH GKS 190 Professional, ruční okružní pila, 
1 400 W, kotouč 190 mm, prořez 70 mm, vyrábí 
Bosch, cena 4 586 Kč, www.rucni-naradi.cz 
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PŘIPRAVILA: LENKA SAULICHOVÁ

+
TIP 
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BATERIE S VODOPÁDEM
Koupelna se stále častěji stává součástí bytu, která neslouží jen 

očistě, ale i relaxaci v širším slova smyslu. Osvěžení a odpočinek 

vašim smyslům nabízí netradiční typ vodovodní baterie – vodo-

pád, jenž umožňuje vnímat vodu nejen jako praktický prostředek 

hygieny, ale i jako dokonale estetické médium. Můžete sledovat 

osvěžující proud vody, jak se spojuje s krásou kovové armatury 

na lemu vany a s životadárnou energií dopadá na hladinu. Tento 

požitek vašim smyslům nabízí baterie ze série Chrome v ceně 

7 990 Kč, www.ravak.cz

DŮKLADNÉ ČIŠTĚNÍ 
S NÍZKOU SPOTŘEBOU 
ENERGIE 
Všestranné řešení pro majitele do-

mácích mazlíčků přináší vysavač 

Zoo'o ProAnimal od značky Bosch. 

Díky vysoce výkonnému AirTurbo 

systému, který zajišťuje maximální 

průtok vzduchu a silný výkon, 

a univerzální sadě výměnných hu-

bic Animal 360TM zvládne úklid 

 obzvlášť důkladně a rychle. Navíc 

s nízkou spotřebou energie. Poradí 

si se všemi druhy povrchů v domác-

nosti – od tvrdých podlah přes ko-

berce až po čalounění – a dokonale 

je zbaví jak malých částeček pra-

chu, tak vlasů i nejjemnějších 

chloupků, www.bosch-home.cz

PÁNVE, KTERÉ VYDRŽÍ 
12 LET JAKO NOVÉ
Tefal uvádí na trh pánve s povrchem 

Titanium Excellence, které vydrží až 

trojnásobně déle než jejich před-

chůdci. Dokonalé nepřilnavé vlast-

nosti nového povrchu v kombinaci 

s titanem garantují snadnou a přede-

vším zdravou přípravu jídla za použi-

tí minima tuku. Pánve Expertise kou-

píte od 999 Kč, TalentPro od 849 Kč. 

Pánve různých rozměrů jsou dostup-

né v běžné obchodní síti a na 

www.homeandcook.cz

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA SÝRU
Souprava pro přípravu krémového 

sýru Tescoma Della Casa je vynikající 

pro snadnou a rychlou přípravu čerst-

vého krémového sýru i dětských sme-

tanových dezertů. Zahrnuje mísu s ví-

kem, cedník a 5 ks netkaného plátna 

pro opakované použití. Je vyrobena 

z kvalitního plastu a můžete ji mýt 

v myčce. Návod na použití s recepty 

najdete uvnitř balení. Cena 399 Kč, 

www.eshop.tescoma.cz
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LEHKÝ BETON 

Na trhu se objevila novinka pro 

snadnou přípravu betonu Liapor 

Mix. Jde o suchou směs určenou pro 

snadnou přípravu lehkého betonu, 

ovšem s vynikajícími tepelněizolač-

ními vlastnostmi. Klasický keramic-

ký materiál Liapor je zpevněn ce-

mentem. Vytváří tepelněizolační 

a odolnou vrstvu s minimálním ob-

sahem vlhkosti. Oodolá tlaku až 

2 MPa. V kontextu s jeho složením 

vyniká velmi nízkou objemovou 

hmotností, což odlehčuje konstruk-

ce, takže se velmi dobře hodí pro re-

konstrukce, zejména starších objek-

tů. V prodeji je také v e-shopu: 

obchod.liapor.cz. Další informace 

na www.liapor.czF
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VELETRH 
NA AKTUÁLNÍ TÉMA 

V rámci jarních stavebních veletrhů 

Dřevostavby a Moderní vytápění, 

které budou probíhat ve dnech 

4.–7. 2. 2016 na Výstavišti v Praze 

Holešovicích, můžete navštívit 

i nový souběžný veletrh Izoterm 

2016 strategicky zacílený na termo-

izolace, zateplování, opláštění a sni-

žování energetické náročnosti bu-

dov. Na veletrhu budou představeny 

nejnovější izolační technologie, ma-

teriály, výrobci i profesionální sta-

vební firmy a zároveň budete mít 

možnost zjistit, jak řešit snižování 

energetické náročnosti budov efek-

tivně a investovat chytře. Více infor-

mací na www.izoterm.cz

BAREVNÁ SKLA
Skleněné obklady nejen v kuchyních 

mají mnoho nesporných výhod. Jed-

nou z největších je výborná omyva-

telnost povrchu. Sklo je totiž nepo-

rézní, tepelně odolný materiál 

s barevnou stálostí. Barevná paleta 

již není omezena. Můžete si vybírat 

z několika vzorníků nebo přinést 

vlastní vzorek. Zvolit si můžete i ob-

klady z fotografického skla a vybrat 

si libovolný motiv nebo fotografii, 

kterou si přejete na obkladu mít, více 

na www.barevnaskla.cz

SVĚŽÍ ZIMNÍ VŮNĚ
Vonné svíčky Icicles (Rampouchy) 

a Season of Peace (Čas klidu a míru) 

se báječně hodí pro čas Vánoc a zim-

ních měsíců. Nejde o typicky vánoční 

vůně, ale ocení je ti, kterým bude pří-

jemné, že evokují zasněženou krajinu 

a voní svěže. Ve vůni Icicles ucítíte 

chladivě štiplavé aroma zimního lesa 

zatížené zářivě bílým sněhem, k jehož 

čisté vůni byla přidána špetka skoři-

ce. S druhou vůní můžete zklidnit 

svou mysl vůní sněhových vloček 

 tichounce padajících na bělostnou 

krajinu. Jde o uklidňující a okouzlující 

chladivou směs bílého pižma, 

více na www.yankeesvicky.cz

VELETRH AMBIENTE
Mezi 12. a 16. 2. 2016 se ve Frankfurtu 

nad Mohanem uskuteční nejvyhledá-

vanější mezinárodní veletrh spotřební-

ho zboží Ambiente. Představí nejnověj-

ší trendy v oblasti stolování, 

interiérového designu, bytových doplň-

ků, dárků a dekorativního zboží. Dopro-

vodný program nabídne ukázky mla-

dých designérů, nové chytré nápady 

pro domácnost i vítěze prestižních cen, 

www.ambiente.messefrankfurt.com
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PORADNA

ODBORNÍK 

RADÍ

Nejčastější otázky 
ohledně Skeletsystemu

Ing. PAVEL TRTÍK
projektant společnosti Goldbeck

železobetonové konstrukce stále roste, což potvrdil 

mimo jiné nedávný veletrh FOR ARCH, kterého jsme se 

účastnili. Zájemci o studii svého budoucího bydlení 

nám často hned na začátku pokládají následující čtyři 

otázky.

1. Za jak dlouho se můžeme do domu postaveného 
pomocí Skeletsystemu nastěhovat?
Nosnou část domu (nosné konstrukce včetně základové 

desky) namontujeme za necelý týden. Maximální roz-

sah dodávky Skeletsystemu Goldbeck je uzavřená hru-

bá stavba včetně střechy a oken. Tím stavebníkovi vy-

řešíme nejsložitější stavební procesy. Je to ideální 

příprava pro dokončovací práce – do domu neprší, ne-

fouká.

„Stěhování gauče a křesla“ je tedy závislé na dokončo-

vacích pracích, které si většinou zákazníci chtějí vyko-

návat svépomocí.

2. Jak náročné jsou terénní úpravy pozemku 
a výkopové práce?
Velkou výhodou stavby se Skeletsystemem je právě 

provádění terénních úprav a výkopových prací, které 

jsou díky našemu systému minimalizovány. Nosná kon-

strukce stavby je bodově podepřena (patkami), takže 

ve velkých svazích odpadává nekonečné navážení ze-

miny nebo vykopávání s cílem vytvořit rovinu. Patky 

mohou být vykopány v různých výškových úrovních 

a roviny pak dosáhneme na úrovni základové desky.

3. Čím doporučujete vyplnit prostor skeletu?
Skeletsystem – skelet hrubé stavby umožňuje variant-

ně a kombinovaně využívat několik typů výplně, před-

sazení nebo vnitřní vsazení výplně. Materiálově se 

může jednat prakticky o cokoliv, například beton, ocel, 

sklo, dřevo… Díky konstrukční technologii Skeletsyste-

mu může zákazník měnit nejen vnitřní dispozici domu, 

ale také například zaměnit obvodové zdivo za proskle-

nou stěnu.

4. Můžeme použít na konstrukci stropů váš 
Stropsystem, když už máme dům rozestavěný z cihel? 

Náš produkt Stropsystem Goldbeck je u zákazníků veli-

ce oblíbený. Na vyžádání zákazníka provedeme zdarma 

zaměření stavby a obhlídku terénu. Konstrukčně a sta-

ticky navrhneme stropní desku, dílce sami vyrobíme 

a namontujeme. Samotná montáž stropu u rodinného 

domu zabere pouze několik hodin. Strop je ihned po-

chozí a dílce Spiroll se nemusí zajišťovat montážními 

stojkami, takže pod stropem se můžou ihned vykoná-

vat další práce.

Uvažujete o stavbě rodinného domu? Máme pro vás 

nejspíš velmi dobrý tip na to, jak se do stavby domu 

pustit a skutečně ji v poměrně krátkém čase dokončit. 

Výstavba rodinných domů z konstrukčního systému 

Skeletsystem Goldbeck je promyšlená a nabízí řešení, 

které vás místo stresu z jednotlivých fází stavby vybíd-

ne k zamyšlení, jak koncipovat vnitřní uspořádání 

domu. Stačí zapojit fantazii a získáte vysněný dobře 

postavený dům. Zájem o moderní systém výstavby ze 
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NOVINKA

8 modelůV nabídce
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PŘÍŠTĚ

STAVEBNÍ MOZAIKA
Jak rozsvítit zahradu za dlouhých zimních večerů, 
si přiblížíme z praktického i estetického hlediska 

TÉMA 
Poradíme vám, jak pomocí textilu lze změnit atmosféru 
v bytě, zútulnit jinak strohý interiér, ukážeme vám další 
čáry s textilními dekoracemi

NÁVODY
Těšit se můžete na úžasné dekorace z oblíbené 
poinsettie neboli vánoční hvězdy nejen v její typické 
červené barvě

ERGONOMIE
Když se nám nechce cvičit, rádi argumentujeme, 
že fitko je drahé, že se stydíme... Po přečtení 
článku o domácím fitness se už nebudete moci 
vymlouvat ani na omezený prostor! 

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

BYDLENÍ
ČÍSLO 12–1 
VYJDE 2. 12. 2015

SPECIÁL
Maraton vánočních návštěv se 
blíží a s nimi i čas na mobilizaci 
všech židlí, které (ne)máte doma
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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



A teď tu vládnu já!

Hyundai. Tucson

Komplexní
záruky bez
omezení km

Komplexní
záruky bez
omezení km


