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■ 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

78
104

72

74

26

4 Editorial
6 Vybráno z pošty

NA CO SE TĚŠIT
10  Svátky

NOVINKY & NÁKUPY
12  Zelená harmonie
14 Vítejte doma 
16 Plech & kov

TÉMA
18  Proměna textilem

NÁVŠTĚVA
26  Eklekticky 
 harmonický domov

ZAOSTŘENO
34  Kuchyňské skrýše
                
NÁPADY
38  24 nápadů 
 pod stromeček

OSOBNOST
44 Andrea Kalousová: 

 Takhle bych chtěla 
 bydlet 

SPECIÁL
50 A návštěvy můžou 
 přijít

VŠUDE DOBŘE...
56  Inkubátor designérů

ERGONOMIE
58  Cesta za zdravím 
 začíná doma

NÁVŠTĚVA
62  Láska na první 
 pohled 

EKODOMÁCNOST
70  Jde to i jinak

ŠKOLA STYLU
72  Koupelna 
 jen pro muže

STOLOVÁNÍ
74  Sejdeme se u stolu

TECHNIKA
78  Domácí vinotéky
80  Flexibilní zábava

NÁVODY
84  Hvězdné přivítání 
 vánočních svátků

PORADNA
86  Finance & reality

ROZHOVOR
88  Vše jsme dobře 
 promysleli

DŮM
90 Změna je život
96 Bydlení 
 v zahrádkářské kolonii

STAVEBNÍ MOZAIKA
104 Jak si doma prohřát 
 kosti

ZAHRADA
108 Posviťme si na to!
112 Nenároční spolubydlící

HOBBY MARKET
116 Připravte se na sníh

SERVIS
118 Novinky a tipy

PORADNA
120 Komfortní kuchyň

121 Předplatné
122 Příště

FOTO NA TITULU: H & M

OBSAH
PROSINEC–LEDEN

003_BD12-01.indd   3 24.11.15   11:23



EDITORIAL
BYDLENÍ, měsíčník, číslo 12–1, prosinec 2015–leden 2016 

vychází 2. 12. 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 €

C

4 BYDLENÍ

NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOCE

Co je na Vánocích nejhezčí? Přece úplně všechno! To, že dostanete 

dárek, po kterém jste toužili, i to, že Vás Ježíšek překvapí něčím, o čem 

jste fakt netušili, že to vůbec může existovat a že byste to mohli někdy 

potřebovat. Úplně nejlepší je ale sledovat, jakou mají radost ti, jimž jste 

se svým dárkem trefili do noty. Pak je samozřejmě velké umění nenápad-

ně naznačit, že s tím dárkem máte něco společného, například přispěchat 

s návodem, jak vložit simku či baterie... 

Nejzábavnější jsou samozřejmě Vánoce s malými dětmi. Můžete se na-

příklad vsadit, jak dlouho jim potrvá rozcupovat vánoční papíry na cimpr 

campr. S časovým odhadem to nepřehánějte. Minuta je až až! 

Nemáte-li zrovna v rodině lidský potěr, stejnou roli stejně zodpovědně 

zastane psí kamarád. Ten náš už od listopadu strká hlavu do všech 

tašek, které přineseme z nákupů, šmejdí i v otevřených skříních. V den D 

nemůže dospat, překáží v kuchyni a loudí vánoční cukroví. S rozsvícením 

vánočního stromku se mu rozzáří oči a už se těší, jak bude podle našich 

instrukcí aportovat dárky. Pravda, leckdy je doručí už rozbalené. Zajíma-

vé je, že spolehlivě pozná dárky určené přímo pro něj. Nejpíš po čuchu 

(u pamlsků) nebo po sluchu (u pískacích hraček). Vypreparovat z nich 

„pískátko“ a rozházet vatu po celém bytě pak zvládá pod 30 vteřin.  

Asi vás nepřekvapí, že po takové nadílce vypadá náš obývák jako po boji. 

S tím se ale počítá, to není to nejhorší. Horší je najít v dalších dnech pro 

všechny nové předměty v relativně malém bytě místo. Je to tím těžší, čím 

vyšší pořadové číslo mají Vánoce, které jste právě oslavili. I proto jsou má 

vánoční přání čím dál tím menší a duchovnější. Stačí, že jsme spolu...

MARKÉTA 
KLOCOVÁ

52
Cesta za zdravím 
začíná doma

18
Proměna 
textilem50

A návštěvy 
můžou přijít
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VYBRÁNO

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

6 BYDLENÍ PPBYDLENÍ6

Milá redakce, 
v jednom z minulých čísel časopisu Bydlení mě v rubrice 
 Finance potěšilo, že inspirujete čtenáře, aby starý nábytek 
hned nevyhazovali. Vždyť v dnešní době je díky internetu tak 
jednoduché najít někoho, komu se ještě bude hodit.  Za studií 
jsem si takto vybavila svůj pokoj v podnájmu. Mimo jiné jsem 
získala opravdu zajímavé křeslo ze 70. let  20. století, které je 
se mnou dodnes. Plánuji, že mu dám nový kabát a budu mít 
další designový kousek do obýváku.  Inspiraci budu opět hle-
dat v Bydlení.

Věrná čtenářka Julie Brzková, Louny

Vážená paní Julie, 

těší nás Vaše přízeň. Inspirovat čtenáře je jedním z hlav-

ních cílů našeho časopisu. Ať už se jedná o to, jak si zaří-

dit bydlení novými věcmi, nebo jak vdechnout život těm 

starým.

Pokud jde o nábytek, ve 20. století  byly vytvořeny skuteč-

ně kouzelné kousky a bylo by škoda, aby skončily na sme-

tišti. Často se třeba ze staré oprýskané židle vyklube 

opravdový skvost, který by se neztratil ani na výstavě mo-

derního designu.  Budeme rádi, když nám pošlete fotogra-

fii, až bude křeslo po rekonstrukci. 

Milé Bydlení,
po letošním horkém létě si užívám podzim a jsem docela 
ráda, že je listopad. Trávím spoustu času doma a věnuji se 
různému tvoření. Vymýšlím všelijaké dekorace. Aktuálně 
jsem objevila kouzlo kartonu. Z krabic jsem vyrobila taky čer-
ta, anděla a Mikuláše, jejichž snímek Vám posílám. Prázd-
ných krabic je všude spousta a dá se s nimi skvěle pracovat 
a zútulnit bydlení. Jinak děkuji srdečně za nové číslo Vašeho 
titulu. Opět jsem si u čaje příjemně početla. 

Marie Machů

Milá Marie,

máme radost z dopisu s pěknou fotografií vydařené trojice 

oblíbených postav. Těší nás, že se Vám líbí náš časopis a 

těšíme se na Vaše další příspěvky. Třeba najdete inspiraci 

pro svou tvorbu i v knížce Láskominy, kterou Vám posílá-

me jako odměnu za Váš dopis. 

Vážená redakce,
při návštěvě Toleda jsem se ocitla v atriu starého domu, 
kde jsem nechala své srdce. Nádherná společná část 
domu pro všechny obyvatele jednotlivých bytů slouží k pří-
ležitostné komunikaci mezi sousedy, vybízí k posezení 
a siestě. Myslím, že kdyby se v našem domě na takhle 
upraveném dvorku setkávali všichni členové společenství 
vlastníků jednotek, nemohlo by to dobře dopadnout. Mate-
matická pravděpodobnost výskytu jednoho neukázněné-
ho a nevychovaného souseda je přímo úměrná počtu lidí. 
Mezi šesti partajemi v toledském domě ale vládne pohoda 
a klid. Prostě BYDLENÍ, jak se patří stejně jako váš časopis.

Míša Tudjová, Ostrava-Poruba

Milá Míšo,

díky za pěknou fotografii. Souhlasíme s Vámi, že čím 

větší je bytový dům, tím složitější je, aby se vlastníci 

bytů dokázali spolu domluvit. Pokud se ale mezi nimi 

najde někdo, kdo dobrovolně a iniciativně zkrášluje spo-

lečné prostory, většinou tím kultivuje i sousedské vzta-

hy. Takže neklesejte na mysli a zkuste se na nějaké la-

vičce obklopené květinami se sousedy domluvit. 

DÁREK
ZA VÁŠ DOPIS

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

Čtenářce paní Marii zasíláme 

knížku Láskominy od Denisy 

Bartošové (Smart Press 2015). 

Za pár korun vykouzlíte podle 

této knížky hodnotné dárky, 

kterými potěšíte své blízké, 

www.MojeLaskominy.cz
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Výrobky tradičního českého výrobce DZ Dražice vynikají řadou 

jedinečných technických řešení a výrobních postupů, které 

zaručují mimořádně hospodárný a tím zároveň ekologický provoz.

U dražických bojlerů oceníte dlouhodobou životnost, 

spolehlivý provoz a širokou síť servisních míst.

Evropská špička ve vývoji 
a výrobě ohřívačů vody

www.dzd.cz

TO BUDE 
CHTÍT 
POŘÁDNÝ 
BOJLER!

Výrobky tradičního českého výrobce DZ Dražice vynikají řadou 

jedinečných technických řešení a výrobnícch postupů, které

zaručují mimořádně hospodárný a tím zárooveň ekologický provoz.

U dražických bojlerů oceníte dlouhodobouu životnost, 

spolehlivý provoz a širokou síť servisních mmíst.

Evropská špička ve vývoji 
a výrobě ohřívačů vvody

www.dzd.cz
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BOJLE

E ká š iččkk ýý jji

208x280.indd   1 12.11.15   9:17



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

Elegantní, nadčasové a hlavně praktické, to je nejvýstižnější charakteristika 

luxusního nádobí linie PRESIDENT. Spojuje v sobě prvotřídní kvalitu zpracování, 

ušlechtilé materiály a tradiční technologické postupy. Základem řady je 

unikátní desetidílná sada nádobí. Úchyty hrnců, kastrolů, rendlíku a poklic jsou 

vodotěsné! Rendlík má šikovnou nálevku a poklici pro cezení, všechny nádoby 

mají uvnitř stupnici. Hrnce s nálevkou a speciální poklicí lze koupit i samostatně. 

Vyrobeno z prvotřídní nerezavějící oceli 18/10, s masivním sendvičovým dnem, 

vhodné pro všechny typy sporáků včetně indukčních.

ELEGANTNÍ, NADČASOVÉ
A PRAKTICKÉ!

Nádobí
PRESIDENT

Vyrobeno z prv

PRODEJNÍ CENTRA
/ BRUNTÁL, / OD Rex
Elan / HAVLÍČKŮV B/
1597 / JIHLAVA, / Cit
KROMĚŘÍŽ, Kovářsk
Pivovarská 130/4 / M
Erbenova 2 / OPAVA/
tř. Míru 68 / PELHŘI/
Obchodní pasáž Flore
Šestka / PRAHA 9, C
povstání 1 / PŘÍBRA/
Hobby Market / ŠUM/
MEZIŘÍČÍ, Křižná 85

od 799,-

208x280_BD.indd   2 13.11.15   9:50



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

Elegantní, nadčasové a hlavně praktické, to je nejvýstižnější charakteristika 

luxusního nádobí linie PRESIDENT. Spojuje v sobě prvotřídní kvalitu zpracování, 

ušlechtilé materiály a tradiční technologické postupy. Základem řady je 

unikátní desetidílná sada nádobí. Úchyty hrnců, kastrolů, rendlíku a poklic jsou 

vodotěsné! Rendlík má šikovnou nálevku a poklici pro cezení, všechny nádoby 

mají uvnitř stupnici. Hrnce s nálevkou a speciální poklicí lze koupit i samostatně. 

Vyrobeno z prvotřídní nerezavějící oceli 18/10, s masivním sendvičovým dnem, 

vhodné pro všechny typy sporáků včetně indukčních.

ELEGANTNÍ, NADČASOVÉ
A PRAKTICKÉ!

Nádobí
PRESIDENT

Vyrobeno z prv

PRODEJNÍ CENTRA
/ BRUNTÁL, / OD Rex
Elan / HAVLÍČKŮV B/
1597 / JIHLAVA, / Cit
KROMĚŘÍŽ, Kovářsk
Pivovarská 130/4 / M
Erbenova 2 / OPAVA/
tř. Míru 68 / PELHŘI/
Obchodní pasáž Flore
Šestka / PRAHA 9, C
povstání 1 / PŘÍBRA/
Hobby Market / ŠUM/
MEZIŘÍČÍ, Křižná 85

od 799,-
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ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE
• 10.–13. 12. v Kafkově domě v Praze 1 navštivte 

festival Design Supermarket, kde svoji tvorbu 
představí nastupující generace českých 
i zahraničních designérů

• 12.–13. a 20. 12. se na piazzettě Národního 
divadla bude konat největší open-air prodejní 
výstava autorské tvorby Dyzajn market 

• 19.–20. 12. můžete na pražské Náplavce 
navštívit Vánoční Lemarket s kvalitními 
lokálními produkty, službami a s možností 
setkat se s jejich tvůrci

• Až do 31. 1. 2016 probíhá interaktivní výstava 
Fenomém Igráček, kterou hostí Muzeum 
Vysočiny Jihlava, nebo výstava Czech Press 
Photo 2015 na Staromětské radnici v Praze

• 2. 3. se můžete těšit na na březnové číslo 
vašeho oblíbeného časopisu Bydlení 

10 BYDLENÍ

NA CO SE TĚŠIT

Rok se s rokem sešel a jsou tu opět 
Vánoce a oslavy nového roku. I když 
toto období bývá spojené spíše se 
shonem, zkuste si ho letos užít jinak. 
Třeba už jen tím, že místo pečení 
deseti druhů vánočního cukroví 
vyrazíte s rodinou na procházku. 

PŘIPRAVILA: EDITA ERBSOVÁ

SVÁTKY 

Hvězda na špičku stromu 
z kolekce Vinter 2015, výška 
24 cm, i ve zlatém provedení, 
cena 99 Kč, www.ikea.cz

Etažér z kolekce Happy 
Wintertime, porcelán, výška 
25 cm, vyrábí PPD, cena 580 Kč, 
www.apropos-shop.cz

Závěsná hvězda Bosjön, Ø 55 cm, 
vyrábí Markslöjd, cena 975 Kč, 
www.sklep.modne-wnetrza.com
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JAK BYDLÍ KOZOROH 
22. 12.–20. 1.
Kozoroh je povahou introvert a hloubku jeho duše zná jen 

několik blízkých přátel. Jeho byt nemusí být velký, ale 

rozhodně v něm nebude chybět velká knihovna, protože 

Kozoroh knihy miluje a má jich opravdu hodně. Zařízení 

bytu vybírá spíše klasické, které ale rád ozvláštní několika 

originálními kousky z bazaru nebo blešího trhu. Pokud si 

pořídí něco moderního, je to spíš kvůli pohodlí. Kozoroha 

fascinují hodiny, které by měl nejraději v každé místnosti. 

NOVOROČNÍ 
PŘÍPITEK

11BYDLENÍ
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Koupelnová předložka Capricorn, cena 949 Kč, www.grund.cz 

LEDKY POD 
STROMEČKEM

Svíticí podložka Stråla pod vánoční 
stromeček dá Štědrému večeru nový 

rozměr, Ø 110 cm, cena 899 Kč, 
www.ikea.cz 

Skleněné vánoční 
koule na stromeček, 
Ø 8 cm, cena 149 Kč/ks, 
www.butlers.cz

Chladicí taška Uno Vino 
s očkem na utěrku na 
osušení lahve, cena 199 Kč, 
www.tescoma.cz

010_011_BD12-01.indd   11 20.11.15   13:37



12 BYDLENÍ

NOVINKY & NÁKUPY

PŘIPRAVILA: EDITA ERBSOVÁ

Zelená barva má nepřeberné množství odstínů  
– od hráškově zelené přes olivově zelenou až 
po smaragdovou… Jisté je, že zelená evokuje 
přírodu, a proto ji vnímáme jako barvu, která je 
nám příjemná a dělá dobře naší psychice. 

ZELENÁ 
HARMONIE 

lesní zelená olivově zelená smaragdová hráškově zelená mátově zelená barva borovice 

012_013_BD12-01.indd   12 20.11.15   13:37
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Skleněná váza Gaudi, 
výška 22 cm, vyrábí LSA 
International, cena 2 396 Kč, 
www.kvetinarstvionline.cz

Křeslo z kolekce Era Lounge, 
podnož z ořechového dřeva, 
textilní potah, výška sedáku 
40 cm, vyrábí Normann 
Copenhagen, cena 29 400 Kč, 
www.designville.cz

Skříňka na ložní prádlo 
z kolekce Hurdal, lakovaná 

masivní borovice, 
109 x 50 x 137 cm, cena 
6 990 Kč, www.ikea.cz

Stolička s dřevěnou podnožkou 
a pleteným sedákem, Ø 33 cm, 
výška 40 cm, cena 2 100 Kč, 
www.silent-time.cz

Čajová konvice Jing s filtrem, litina, objem 0,8 l, vyrábí 
Bredemeijer, cena 1 099 Kč, www.kuchynskenoze-nadobi.cz

Sedací vaky Original, 
nylonový antialergický 
materiál se speciálním 
povrchem, 140 x 180 cm, 
cena 5 290 Kč/ks, 
www.fatboy-online.cz
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14 BYDLENÍ

NOVINKY & NÁKUPY
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PŘIPRAVILA: EDITA ERBSOVÁ

Rohožka nemusí být tmavá a nudná, ale může vás při 
příchodu domů pěkně přivítat nebo dokonce pobavit.

VÍTEJTE DOMA 

Rohožka Mom´s hotel, 
kokosové vlákno, 
vyrábí Ib Laursen, 
cena 375 Kč, 
www.la-rosa.cz

Rohožka Střechy z kolekce Chat, 
cena 790 Kč, www.kupdarek.cz

Kulatá rohožka You look nice 
today, Ø 70 cm, vyrábí 
Bloomingville, cena 1 399 Kč, 
www.glami.cz

Rohožka Rybky, 
kokosové vlákno, 
42 x 72 x 1,5 cm, 
vyrábí Fox Trot, 
cena 580 Kč, 
www.m-life.cz 

Rohožka Welcome, 
kokosové vlákno, 
40 x 60 cm, cena 
299 Kč, www.kika.cz

Rohožka Home sweet home, kokosové 
vlákno, ruční tisk, 60 x 40 cm, cena 410 Kč, 
www. thechristmasboutique.co.uk

Rohožka On Deer, kokosové vlákno, 
45 x 75 x 2,5 cm, cena 399 Kč, www.butlers.cz 
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WEBEDITORKA
DANA RADÍ
Trochu se zajímám 

o učení feng-šuej, 

podle kterého by 

nás už samotný 

vstup do bytu 

měl příjemně 

uvítat, třeba právě 

některou z těchto rohožek, 

věncem na dveřích apod. 

Příjemně znějící zvonek 

a čitelná jmenovka by měly 

být samozřejmostí. Přivítá-

-li nás světlá a uklizená 

předsíň, pak se nám zlepší 

nálada a těšíme se domů. 

15BYDLENÍ

Rohožka Vinter 2015, kokosové vlákno/latex, 
70 x 40 cm, design Jennifer Idrizi, cena 199 Kč, 
www.ikea.cz
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16 BYDLENÍ

NOVINKY & NÁKUPY
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PŘIPRAVILA: EDITA ERBSOVÁ

Srdce milovníků tradičních interiérů 
zaplesá nad těmito kovovými a plechovými 
dekoracemi a nábytkem. Pokud jsou navíc 
s patinou nebo zkombinované se dřevem, 

propůjčí interiéru zajímavou atmosféru. 

PLECH & KOV 

Pracovní stůl Workshop, tepané lakované 
železo/železný plech/recyklované dřevo, 
150 x 70 cm, výška 76 cm, cena 23 190 Kč, 
www.kare-shop.cz

Stojánek na šperky, 
cena 100 Kč, 
www.ffmoda.com 

Kovový stolek s barevným 
povrchem, 42 x 42 cm, 
výška 46 cm, cena 2 500 Kč, 
www.homelove.cz

Plechový obal na květiny Fleur, 30 x 18 x 13 cm, 
cena 239 Kč, www.dekoracenabytek.cz

Plechový obal na květiny, 
vyrábí Autronic, cena 165 Kč, 

www.atan.cz

Kovový pořadač na časopisy 
Retro, 37 x 24 x 47 cm, 
vyrábí Nostalgie, cena 949 Kč, 
www.apropos-shop.cz
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18 BYDLENÍ

TÉMA

REDAKTORKA
EDITA RADÍ
Pokud si 

na doladění 

interiéru 

netroufáte sami, 

zkuste se obrátit 

na dekoratérské 

studio, kde mají 

o látkách přehled 

a mnohdy vám pomohou 

vybrat vzory a kombinace, 

které by vás nikdy 

nenapadly. a přitom vypadají 

úžasně.

TEXT: EDITA ERBSOVÁ

Textilie k současnému interiéru patří 
a navíc umějí skvěle zútulnit a stylově 
doladit jakoukoliv místnost. Dobře zvolená 
barevnost, vzor nebo materiál dodají 
interiéru tvář, jakou chcete, ať už podle 
momentální nálady nebo ročního období.

TEXTILEM
PROMĚNA

018_025_BD12-01.indd   18 20.11.15   13:45



19BYDLENÍ

ATMOSFÉRA VÁNOC
Zimní motivy a typické sváteční barvy na textiliích navodí dokonalou atmosféru 

blížících se vánočních svátků.

Deka s vánočním motivem, cena 
520 Kč, www.ffmoda.com/cz 

Povlak na polštářek 
z biobavlny, 50 x 50 cm, 
cena 149 Kč,
www.hm.com/cz

Zástěra z kolekce Vinter 2015, 
délka 97 cm, 100% bavlna, 
cena 199 Kč, www.ikea.cz 

Sváteční ubrus, 
polyester, 30 x 120 cm, 
vyrábí Clayre & Eef, 
cena 139 Kč, www.
vintage-dekorace.cz 
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20 BYDLENÍ

TÉMA
OBLÉKÁME LOŽNICI  
Chladné měsíce doslova lákají za-

lézt pod peřinu, tak hurá do ložnice, 

jejíž vzhled na textilu přímo závisí. 

Největší pozornost přitahuje postel, 

která pokud je oblečena do zajíma-

vého povlečení a pěkně ustlaná, 

se sama o sobě stává dostatečnou 

dekorací celé místnosti. Při každém 

povlékání do čistého můžete dát 

ložnici zcela jiný vzhled. 

LABYRINT ROZMĚRŮ  
Pokud pořizujeme nové povlečení, 

měli bychom si všímat rozměrů, aby 

se  nestalo, že nám pár centimetrů 

bude chybět nebo přebývat. Zejména 

v případě, že se chystáme nakupovat 

na internetu nebo v zahraničí, pro-

tože rozměry jsou odlišné v různých 

státech. Hlavně u povlaků na polštá-

ře a přikrývky.  

CENA VERSUS KVALITA 
Na první pohled nás u textilií větši-

nou zaujme vzor, ale přece jen hmat 

je smysl, který zejména, co se týká 

ložního prádla, zapojujeme nejvíce. 

Proto bychom výběru materiálu měli 

věnovat velkou pozornost. Záleží 

na vás, zda dáte přednost hřejivému 

flanelu nebo chladivému damašku. 

O kvalitě materiálu vám hodně 

napoví cena, která kvalitu poměrně 

věrohodně a přímo úměrně vysti-

huje. Psychologové sice říkají, že 

do ložnice patří uklidňující chladivé 

barvy a jemnější vzory, ale pokud 

jsou vám příjemnější teplé barvy 

plné energie, proč ne. 

POLŠTÁŘKY, PŘEHOZY 
A PLÉDY 
Pohovku budete těžko měnit každou 

sezonu, ale její potah, dekorační 

polštářky, plédy a přehozy klidně! 

Navíc obliba polštářků roste, takže 

čím více, tím lépe. Největší množství 

polštářků určitě patří právě na po-

hovku a křesla, ale svou práci od-

vedou i v ložnici, dětských pokojích 

nebo jen tak pohozené na podlaze. 

Polštářky mají tu výhodu, že můžete 

kupovat pouze nové povlaky, případ-

ně látky a povlaky si pak ušít sami 

a podle libosti je měnit. 

ZE SVĚTA ZVÍŘAT 
Pro milovníky honů a trofejí je příroda stejně jako pro výrobce 

textilií největším zdrojem inspirace.

ZE SVĚTA ZVÍŘAT 

Látka na ubrus Hunter, 
šíře 140 cm, vyrábí Susanne 
Schjerning, cena 590 Kč/m2, 
www.rikkitikkishop.com

Kulatý koberec z řady Kauris, Ø 133 cm, 
vyrábí Vallila Interiör, cena 1 740 Kč, 
www.textilbolaget.se 

Hovězí kůže Koldby, 
min. plocha 3 m2, 
každý kus originál, 
cena 3 990 Kč, 
www.ikea.cz 

Kuchyňská utěrka, 
100% bavlna, 
vyrábí By Nord, 
cena 380 Kč/ks, 
www.jelanieshop.com
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21BYDLENÍ

BLACK & WHITE 
S nesmrtelnou kombinací bílé a černé neuděláte chybu ani v šatníku. Vašemu interiéru pak bude 

doslova slušet. Decentního výsledku dosáhnete v kombinaci se dřevem.

Povlečení na jednolůžko Tuvbräcka, 
150 x 200 cm a 50 x 60 cm, 
100% bavlna, cena 399 Kč, 
www.ikea.cz

Pléd Isgata, 60 % akrylu, 
40 % vlny, 130 x 180 cm, 
cena 699 Kč, www.ikea.cz

Vintage polštář s potiskem 
poštovní známky, cena 199 Kč, 
www.ffmoda.com/cz

Chňapka Bianca, 100% bavlna, 
vyrábí Green Gate, cena 351 Kč, 
www.apropos-shop.cz 

Povlečení Kivet, 100% bavlna, 
150 x 210 cm a 50 x 60 cm, cena 2 400 Kč, 
www.marimekko.com 
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TÉMA

TÓN V TÓNU 
Zejména menším prostorům sluší světlé jednobarevné textilie, nevadí ani drobnější dekor. 

Důležité je držet se barevnosti tón v tónu.

Polštář Eau de Parfum, cena 199 Kč, 
www.ffmoda.com/cz

Kobereček ze 100% bavlny, ručně tkaný, 
3 rozměry, cena 599 Kč za rozměr 70 x 140 cm, 
www.halens.cz

Stínidlo ze 100% bavlny, 
Ø 33 cm, výška 28 cm, vyrábí 
Clayre & Eef, cena 589 Kč, 
www.country-rose.cz 

Kuchyňská zástěra Cup of tea, 
100% bavlna, vyrábí Garnier 
Thiebaut, cena 1 380 Kč, 
www.luxurytable.cz
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NENÍ LÁTKA JAKO LÁTKA 
Látky umí v interiéru rozehrát 

mnoho podob. Komplikovanější 

interiér vhodně doplní jednoduché 

a elegantní tkaniny, naopak stro-

hou či nenápadnou místnost oživí 

barevné nebo vzorované textilie. 

Vždy ale platí, že látka by stylem 

a barevností měla s interiérem 

ladit. Důležité je uvědomit si, že 

na čalounění křesla nebo pohovky 

se hodí jiný typ textilie než na de-

korativní polštářky či závěsy. Urči-

tě se vyplatí zajímat se o údržbu, 

tedy možnost prát látku v pračce, 

abyste časem nezjistili, že musíte 

do čistírny. 

KDYŽ RUČNÍKY 
DEKORUJÍ  
Akceschopnost ručníků, osušek 

a koupelnových předložek je velká. 

Určující jsou barvy a vzory, které 

pomohou navodit styl i atmosféru. 

Ručníky neschovávejte do koupel-

nových skříněk, ale vystavte třeba 

do extravagantních roliček nebo 

úhledných komínků. Koupelnová 

předložka udělá parádu nejen 

v koupelně, ale třeba také v ložnici 

u postele nebo v dětském pokoji 

jako kobereček na hraní. 

TEXTILIE V KUCHYNI 
Kuchyňské textilie jsou přede-

vším funkční záležitostí, které 

zároveň v kuchyni a jídelně mění 

i vytvářejí atmosféru. Pamatovat 

bychom měli na to, že pokud je 

kuchyň s jídelnou součástí obyt-

ného prostoru, měly by textilie 

respektovat kontext místnosti. Co 

se materiálů kuchyňských utě-

rek týká, tak i v době moderních 

syntetických látek zůstává na špici 

osvědčená bavlna a len, případně 

jejich směs, které zaručují vysokou 

savost a rychlé schnutí. Naopak 

u prostírání a ubrusů se osvědčily 

směsové tkaniny, které se lépe 

žehlí a nemačkají se.  Při nákupu 

chňapky pamatujte, že jen kvalitní 

materiál vás ochrání před popále-

ním. Pamatujte na to, že ubrus by 

měl být z každé strany minimálně 

o třicet centimetrů delší než stůl. 

GEOMETRICKÉ VZORY
Puntíky mohou interiéru propůjčit jistou hravost, ale také řád. 

Stejně dobře poslouží textilie s potiskem jiných 
geometrických vzorů.

Kuchyňská chňapka Stars, 
100% bavlna, 18 x 18 cm, 
cena 290 Kč, www.lavmi.cz

Dekorační polštář Stars Blue, 
100% bavlna, 45 x 45 cm, 
cena 790 Kč, www.lavmi.cz

Látka Bolltisel, 100% obnovitelný materiál, šířka 150 cm, 
opakování vzoru po 64 cm, cena 149 Kč/m2, www.ikea.cz
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TÉMA
ZÁCLONY, ZÁVĚSY 
A ŽALUZIE 
Zastiňovací funkci z velké části 

převzaly žaluzie a rolety. Dokážou 

příjemně zútulnit interiér, přesto by 

však bylo škoda se záclon a závěsů  

vzdávat úplně, když mohou plnit 

pouze dekorativní funkci. Vždy by 

měly respektovat a dotvářet celkové 

ladění pokoje. Výrobci látkových rolet 

vědí, že sladit s nimi interiér se stává 

nutností, a proto je nabízejí v nepře-

bereném množství barev a dekorů. 

KOBERCE 
Nezbytnou součástí interiérů jsou 

kusové koberce, které nejenže 

zútulňují a příjemně zateplí interiér, 

také tlumí hluk, zlepšují akusti-

ku a našim chodidlům nabídnou 

maximální komfort. Multifunkční 

místnosti kusové koberce opticky 

rozdělí. Nejčastějšími materiály jsou 

polyamid a polypropylen, nejluxus-

nější je vlněné vlákno, které se běž-

ně kombinuje s dalšími přírodními 

či syntetickými vlákny. Pamatujte, 

že čím vyšší je počet vláken na metr 

čtvereční, tím je odolnost koberce 

proti oděru vyšší. 

NÁPADNÉ KVĚTY 
Výrazné květinové dekory a vzory jsou ideální do vzdušných 

interiérů, které krásně zabydlí.
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Osuška Heart, 100% bavlna, 93 x 50 cm, 
vyrábí Desigual, cena 1 199 Kč, 
www.different.cz

Sada dekoračních polštářků 
Boquet, 40 x 40 cm, 
vyrábí Sia, cena 973 Kč/2 ks, 
www.cskarlin.cz

Kuchyňská zástěra, 100% polyester, 
vyrábí Desigual, cena 1 190 Kč, 
www.different.cz 

Přehoz Birds in paradise v designu 
Lovely branches, 100% bavlna, 
180 x 265 cm, cena 2 999 Kč, 
www.mujstastnydomov.cz 
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Ručně vyrobený koberec Cait ze 
100% vlny, 170 x 230 cm, vyrábí 
Bluebellgray, cena 28 239 Kč, 
www.aaakoberce.cz
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VÝZVA 

Pošlete nám 

na e-mail

bydleni@bmczech.cz

tip na vaši 

proměnu!

NÁVŠTĚVA
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V obývacím pokoji byla původně 
umístěna knihovna, televize a velký 
ušák. To vše bylo přesunuto 
do jiných místností v rámci bytu, 
aby zde mohl vzniknout prostor 
příjemný pro setkání s přáteli
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eklekticky
Harmonický domov

Karlínský byt září sytými barvami, rozmanitými styly, nejrůznějšími vzory, 
materiály i strukturami... Nejdůležitější kombinací zde však zůstává to, 
co stálo na jeho počátku – výtvarné cítění designérky Pavly Kirschner 

a otevřený přístup Lenky Černé, která se nebála bydlet jinak, třeba 
i současným šedým „trendům“ navzdory.

TEXT: jana polomová, foTo: Tomáš DiTTrich
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kdo tu žije

Lenka Černá (36 let)

•  vystudovala mezinárodní 

vztahy a politologii, aktuálně 

se věnuje studiu psychologie 

a psychoterapie

•  výkonná ředitelka Annonce, 

předsedkyně správní rady 

Ústavu nezávislé žurnalistiky

• ve volném čase ráda sportuje, 

čte a věnuje se rodině 

i přátelům

jednou z největších investic bylo 
osvětlení, na kterém se podle 
designérky nevyplatí šetřit
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BByt v nedávno zrekonstruovaném činžovním domě má 

Lenka pouze pronajatý. Její nemovitost vyžaduje zásadní 

přestavbu, a než se bude moci nastěhovat do vlastního, 

chtěla si užívat také své stávající bydlení, kde se necíti-

la příliš dobře. Rozhodla se tedy pro časově a finančně 

nepříliš náročnou, ale přitom výraznou proměnu interiéru. 

Na doporučení kamarádky oslovila Pavlu Kirschner, kterou 

navštívila v jejím bytě, a protože ji nadchl a také s desig-

nérkou si rychle porozuměly, spolupráce začala v podstatě 

okamžitě. Byt Lenka plánuje obývat přibližně dva až tři 

roky, a proto bylo zbytečné přistupovat k nějakým razant-

nějším zásahům vyžadujícím stavební práce. Od začátku 

také bylo cílem využít co nejvíce z toho, co už v bytě je, 

a nový nábytek pořídit převážně v bazaru. Pavla interiér 

v Karlíně nafotila a při další návštěvě už přesně věděla, co 

vyhodí, prodá nebo zachová a renovuje: „Snažila jsem se 

vybírat a měnit to, co si pak Lenka může vzít do svého no-

vého bytu. Hledala jsem přitom nadčasovost, aby vše bylo 

použitelné i za tři roky. Finanční limit 150 000 Kč je na pře-

měnu celého interiéru poměrně nízká částka. Hodně věcí 

jsme prodaly, to, co zbylo, jsem pouze natřela, popřípadě 

jsem přidala nové úchyty na komodu apod. Zcela nové 

jsou židle, svítidla a textilie. Tyto doplňky jsou zásadní pro 

konečný vzhled prostoru a tak vyžadují důkladný výběr 

a vysokou kvalitu, což si málokdo uvědomuje.“ Některý 

nábytek si vybrala sama Lenka, jiný dodala Pavla. Protože 

od začátku bylo jasné, že mají rády stylově podobné věci, 

celá realizace probíhala velmi rychle. Lenka v podstatě 

schválila vše, co Pavla navrhla. „Práce na této realizaci pro 

mě byla velmi příjemná po lidské i profesní stránce, od za-

čátku jsem pociťovala velkou důvěru klientky, která mě 

příjemně osvobozovala,“ dodává designérka a na důkaz 

svého tvrzení vzpomíná, jak bylo milé, když musela v Pra-

ze po dlouhém natírání původně modré komody do zářivě 

fuchsiové barvy u Lenky přespat a v pyžamech pak dlouho 

do noci řešily půdorysy u sklenky vína.

Křesla od Jindřicha Halabaly i jeho slavný stůl Pavouk jsou 
díky svému jednoduchému tvaru skutečně nadčasové, jak 
dokazují již více než osmdesát let. Patchworkový potah 
křesel s ornamenty a florálními motivy navrhla designérka

Designérka Pavla Kirschner ví, co konkrétnímu interiéru 
nejlépe prospěje už ve chvíli, kdy do něj poprvé vstoupí 
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Vintage, retro, 
glamour i etno!
Chodbu s vestavěnými bílými skříněmi bylo nutné 

oživit. K tomu dobře posloužila volně stojící lavice, 

zrcadlo, věšáky a police z bazaru a také nový šedý 

odstín stěny, který dodal vstupu do bytu patřičnou 

eleganci. Hlavní obytný prostor tvoří obývací pokoj 

s kuchyní, která do interiéru stylově vůbec nezapa-

dá, ale protože její výměna by byla příliš nákladná, 

jediným řešením bylo potlačit ji a pozornost upoutat 

k navazující obývací části. To se povedlo kromě jiného 

výmalbou s efektem patiny, kterou Lenka obdivovala 

už v obývacím pokoji designérky. „To byl jediný mo-

ment celé naší spolupráce, kdy Lenka trochu zaváhala 

s tím, že pokud se jí to nebude líbit, stěnu můžeme 

přemalovat. U mě se jí výmalba líbila, ale u sebe měla 

na chvíli pocit, že je to až příliš. Nakonec však byla 

dostatečně odvážná, a když jí zeď chválily i návštěvy, 

ujistila se, že jsme udělaly dobře, a dnes by neměnila. 

Jejího přístupu si velmi vážím, někteří klienti se zdrá-

hají pustit za hranici toho, co jsou zvyklí vídat v míst-

ních bytech, showroomech a časopisech, což je škoda. 

Pořád se příliš bojíme používat nové barvy, vzory 

a nezvyklé kombinace. V zahraničí jsou lidé mnohem 

otevřenější a interiéry proto zajímavější.“ Pruhovanou 

pohovku si Lenka přála ponechat až do příštího stě-

Výmalba v Lenčině oblíbené modré 
barvě zůstala zachována, protože 
do celkového konceptu designérky 
bez problémů zapadala

Postel s trubkovou 
konstrukcí má 
původní pružinové 
matrace, které 
jsou dostatečně 
kvalitní, jen 
potřebovaly nové 
čalounění. Také 
toaletní stolek 
získal nový vzhled 
díky podýhování

podlahová plocha:
85 m2

PůdorysPůdorysPůdorys
podlahová plocha:
85 m2

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

7

6

5

2

1

34
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Původní noční stolky 
z ložnice byly vyhozeny 
a nahrazeny novými. 
Křeslo donedávna stávalo 
v obývacím pokoji, 
designérka pro něj zde 
našla lepší uplatnění

INZERCEINZERCE

hování. Romantický, až námořnický styl, který částečně 

evokuje, Pavla zmírnila textilními doplňky a nástěnnými 

dekoracemi s folklorními motivy. Největší změna se pak 

odehrála v pracovně a hostinském pokoji, ve kterém byly 

vyměněny všechny kusy nábytku. Stávající nábytek se 

většinou pouze přesouval – knihovna z obývacího pokoje 

do pracovny, křeslo do ložnice atp. To, co designérka 

ušetřila, když některý nábytek pouze přetřela nebo ne-

chala přečalounit, pak investovala do osvětlení a textilu. 

V interiéru tak lze najít vintage styl, retro, glamour i etno 

a vše je přitom v dokonalé harmonii, což potvrzuje Lenka 

tím, že k realizaci interiéru svého vlastního bytu za pár 

let plánuje opět oslovit Pavlu Kirschner, která se už teď 

těší, že bude mít ještě o trochu více možností a prostoru 

dotáhnout své nápady zase o kousek dál, než bývá v na-

šich končinách zvykem.
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V JEJÍM STYLU
Vytvořit harmonický prostor skrze eklektický styl je těžký úkol i pro 

zkušeného designéra. Máme pro vás pár tipů inspirovaných realizací 
Pavly Kirschner, které vám to usnadní.

PŘIPRAVILA: JANA POLOMOVÁ
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KOVOVÁ
židle Antique Brass, 47 x 94 x 49 cm, 
vyrábí Madam Stoltz, cena 5 490 Kč, 
www.madamstoltz.dk

ZÁSUVKOVÁ
komoda, dřevo, 125 x 60 x 40 cm, 
cena 19 800 Kč, www.homelove.cz

NÁSTĚNNÁ
lampa LM1047, 14 x 14 x 11 cm, 
cena 1 820 Kč, vyrábí Leitmotiv, 
www.designove-doplnky24.cz

SKLENĚNÁ
váza, 20 x 30 cm, 
cena 1 200 Kč, www.
lepatiolifestyle.com

KULATÉ
zrcadlo Stockholm, dýha 
ořech, Ø 80 cm, cena 
1 990 Kč, www.ikea.com

 BAREVNÉ
polštářky Eucalyptus, 100% bavlna, 
50 x 50 cm a 50 x 30 cm, cena 790 Kč, 
www.happyfriday.es

ŽELEZNÁ
stolička v industriálním stylu, 
45 x 36 x 36 cm, cena 1 948 Kč, 
www.industrial-style.com 
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Příjemný kontrast 
k jednoduchým vestavěným 
skříním tvoří volně stojící 
nábytek a drobné nástěnné 
doplňky z různých období 
a kolekcí  

INTERIÉROVÁ 
DESIGNÉRKA

 Pavla Kirschner

 Přestože eklektický styl je 

v rámci zařizování interiéru 

tou nejnáročnější kategorií, 

mám ho nejradši. Zvláště 

v případě, jako byl tento, 

kdy jsem byla se svou 

klientkou na stejné vlně... 

Taková spolupráce je snem 

každého designéra!

• www.pavlakirschner.cz
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Kuchyň by měla být rozdělena na pět zón 
– ukládání surovin a nádobí, přípravnou, 
varnou a mycí část. Tentokrát jsme se 
zaměřili na možnosti ukládání potravin, 
nádobí a dalších kuchyňských nezbytností. 

KUCHYŇSKÉ 

SKRÝŠE

TEXT: EDITA ERBSOVÁ

PŘEHLEDNÉ 
UKLÁDÁNÍ ZAJISTÍ: 

• plnovýsuvné kontejnery 

a zásuvky 

• otočné a výsuvné 

konstrukce 

• horní skříňky s kvalitními 

závěsy (zajistí plynulé 

otvírání a zavírání i aretaci 

dvířek v potřebné poloze) 

• vnitřní osvětlení skříněk Plánujete novou kuchyň a nevíte si rady 
s uspořádáním skříněk a jejich vnitřním 
členěním tak, aby vám práce v kuchyni 
přinášela radost? Můžete se poradit 
s odborníky ve firmě Blum, kam si 
dokonce svou kuchyň můžete nanečisto 
přijet postavit a vyzkoušet, www.blum.cz
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POTRAVINOVÉ SKŘÍNĚ 
Většina bytů dnes nemá spíž na ukládání potravin 

a nápojů, natož chladný sklep k uložení zeleniny apod. 

V moderních kuchyních je tedy potřeba najít jim místo. 

Stále oblíbenější a na prostor velkorysé jsou potravino-

vé skříně. 

Původní vybavení potravinových skříní pevnými poli-

cemi nahrazují konstrukce s výsuvnými mechanismy, 

které umožňují vysunutí celého obsahu (i jednotlivě) 

skříně ven. Uživatel má tak k potravinám lepší přístup 

a zároveň přehled o stavu zásob. Samotné zásuvky mo-

hou být vybaveny držáky a oddělovači pro ještě větší 

přehlednost. Vnitřní konstrukce mohou být drátěné 

nebo s pevným dnem a sníženými bočnicemi pro lepší 

přístup. 

Ideální poloha potravinové skříně je v blízkosti chlad-

ničky s mrazničkou, aby všechny zásoby potravin byly 

na jednom místě a zároveň ne příliš daleko od příprav-

né plochy. 

VÝSUVNÉ SKŘÍŇKY 
Klasické skříňky s dvířky a pevnými policemi stále 

častěji nahrazují komfortnější výsuvy s integrovaným 

tlumením.

• Ve výsuvech přímo pod pracovní deskou je ideální 

místo na uložení příborů, nožů, naběraček apod. O or-

ganizaci uvnitř zásuvky se postarají různě tvarované 

pořadače, takže příbory budou mít své neměnné místo, 

nože budou bezpečně uložené a naběračky už se nebu-

dou plést s vařečkami. 

• Talíře se z horních skříněk přesunují do výsuvů, 

do kterých se snadno ukládají a z nichž se stejně poho-

dlně vyjímají. Zásuvky lze vybavit speciálními držáky, 

které se dají variabilně nastavit podle velikosti talířů. 

• Šířka výsuvných skříněk se zvětšila na 60 až 180 cm, 

takže se v nich pohodlně uskladní i velké kusy nádobí, 

jako jsou hrnce, pánve a jiné větší nádobí. Dna zásu-

vek je dobré opatřit protiskluzovými podložkami, které 

zabrání pohybu nádobí. 

• V těchto spodních plnovýsuvných kontejnerech se 

ukládají také potraviny, díky pohledu shora budete mít 

o potravinách dokonalý přehled.

• Na skladování lahví jsou praktické i úzké výsuvy, 

které mohou i pomoci sestavit kuchyň přesně na míru. 

• Konstrukce výsuvů umožňují využít i úzký prostor 

okolo dřezu k uložení čisticích prostředků a pomůcek. 

Do výsuvů se běžně zabudovávají i nádoby na tříděný 

odpad.

TIP REDAKCE
Speciálně upravené zásuvky mohou ukrývat 
integrovaný kráječ na chleba nebo kuchyňskou váhu. 
Ty se po vysunutí rozloží a použijí přímo ve výsuvu. 
Vestavný kráječ české značky Concept ukryjete 
v zásuvce o šířce 45 cm. 

TIP REDAKCE
Potravinová skříň od Blum Space Tower. Plnovýsuvy, které se otevřou každý 
jednotlivě, umožní dobrý přehled a přístup k uloženým předmětům ze 3 stran. 
O pořádek a stabilitu uložených předmětů se postarají variabilní systémy vnitřního 
dělení. Space Tower je variabilní z hlediska výšky, šířky i hloubky.
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ROHOVÉ SKŘÍŇKY A ZÁSUVKY
I těžko dostupné a leckdy nevyužité kouty, které 

můžeme najít v kuchyních do písmene L nebo U,  

lze proměnit v užívaný úložný prostor se snadným 

přístupem, a to díky některému z výsuvných nebo 

otočných systémů. S nejsofistikovanějšími konstruk-

cemi je možné vysunout ven celý obsah skříňky. 

Jednodušší konstrukci představují otočné a částečně 

výsuvné konstrukce. Jejich úložná část je však menší, 

než by byla v dané skříňce plocha policového regálu, 

takže jsou sice pohodlné a obsah lépe přístupný, ale 

na využí prostoru méně efektivní. 

TIP REDAKCE
Moving Corner od výrobce Hettich představuje elegantní 
ukládání ve čtyřech patrech, které je díky vysoké nosnosti 
ideální pro uschování hrnců a malých domácích spotřebičů. 
Stačí otevřít dvířka skříňky a vše máte po ruce na policích nebo 
v drátěných koších. Samozřejmou součástí tohoto systému je 
chránič dveří a kompletní kování včetně tlumení Silent System. 

TIP REDAKCE
Unikátní řešení pro rohová zákoutí kuchyňské 
linky představuje firma Blum pod názvem Space 
Corner. V jeho zásuvkách najdou své místo příbory, 
kořenky, ale i otevřené sáčky se surovinami 
na vaření a pečení a menší kusy nádobí.
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Výrobci kuchyní a kování 
dnes dokážou využít doslova 
každičký centimetr prostoru
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38 BYDLENÍ

připravila: edita erbsová

Nejraději bychom vám poradili, abyste letos dárky pro 
své blízké a kamarády vyrobili a místo sms přání rozesílali 
ta ručně psaná, ale chápeme, že ne každý je tak zručný, 
a proto vám přinášíme několik tipů na vánoční dárky.

NÁPADŮ POD
STrOMEČEK24
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Cena 2 067 Kč, 
www.esuperstore.cz 

Cena od 649 Kč, 
www.tescoma.cz

Cena 400 Kč, 
www.pylones-eshop.cz

Cena 375 Kč, 
www.kitchenking.de

3

5 6

4

1 2

HRNEK ANDĚLSKÁ KŘÍDLA
Místo ouška má křidélka z měkkého 

silikonu a ranní kávička z něj obdaro-

vanému bude chutnat skvěle a ještě 

si bude připadat jako v nebi.

KÁVOVAR 
MOCCAMASTER 
CUP-ONE 
Moderní vzhled, 

jednoduchá příprava 

a snadné čištění potěší 

všechny milovníky dob-

ré kávy, kteří si potrpí 

na elektrické přístroje.

HRNEK 
RITZENHOFF 
Porcelánový hrnek 

Maya na kávu 

v nádherné dárkové 

krabičce od desig-

nérky Maya Franke 

potěší hlavně ženy.

ČAJOVÁ KONVICE MY BIG TEA
Zaručeně nadchne díky tvaru a svetříku, 

ve kterém je oblečená, a možná proto se pyšní 

oceněním Red Dot Design Award.

LAHODNÝ ČAJ BB DETOX
Milovníky kvalitních čajů a zdravého životního 

stylu potěší čaj, který obsahuje kombinaci maté, 

zeleného čaje, pampelišky a rooibos.

Cena od 389 Kč, 
www.vasekuchyne.cz

Cena 5 300 Kč, 
www.doubleshot.cz
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KÁVOVAR MONTE CARLO
Elegantní kávovar z prvotřídní ne-

rezavějící oceli pro přípravu kávy 

espresso ocení každý, kdo si den 

bez dobré kávy neumí představit. 
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NÁPADŮ, 
CO POTĚŠÍ

PROSINEC 2015–LEDEN 2016 • 54,99 Kč / 2,29 €

... A BUDETE SE TĚŠIT DOMŮ

PRAKTICKÉ RADY A NÁPADY PRO PERFEKTNÍ DOMÁCNOST, DŮM A ZAHRADU

VINOTÉKY
PRO LABUŽNÍKY24

JAK NAZDOBIT STŮL 
PRO SLAVNOSTNÍ CHVÍLE

KRÁSNĚJŠÍ SVĚT 
DÍKY TEXTILU

ROZSVIŤTE  
LAMPIČKY, SVÍČKY 

I OBRAZOVKY 

PŘILÁKEJTE   
POHODU

SLEVA  & DÁREKPRO NOVÉ PŘEDPLATITELE

SLUŠIVÝ BYT ČESKÉ 
MISS WORLD 2015

ČÍM VÍCE ŽIDLÍ, 
TÍM LEPŠÍ HOSTITEL

S ČÍM SI ROZUMÍ 
DŘEVOSTAVBA? 
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NÁPADY

40 BYDLENÍ

Cena 1 740 Kč, 
www.obag.cz 

Cena 299 Kč, 
www.lepeeto.cz 

Cena 420 Kč, 
www.different.cz

9

11 12

10

7 8

Cena 499 Kč, 
www.smartpress.cz

KUCHAŘKA 
VAŘÍME 
S DĚTMI 
Je skvělou inspi-

rací pro všechny 

maminky, které 

rády vaří svým 

dětem originální, 

chutná a zdravá 

jídla, obsahuje 

i postupy pro děti.

Více na 
straně 121

PŘEDPLATNÉ 
ČASOPISU 
BYDLENÍ
Darujte před-

platné časopisu, 

který právě 

držíte v ruce. 

Obdarovaný tak 

bude mít Vánoce 

10x do roka.

POUZDRO POCKETBOOK 
COVER 650
Majitele čtečky knih potěší stylo-

vé pouzdro, které nejenže čtečku 

ochrání, ale ještě se může stát 

doplňkem outfitu.

Cena 499 Kč, 
www.alza.cz

MAMMA KALENDÁŘ 2016
Ideální dárek pro všechny ženy, které chtějí plánovat svůj pra-

covní a rodinný čas přehledně a elegantně. Nechybí ani stránka 

na plánování rodinných výdajů.

POUZDRA NA KNIHY WATERCOLOUR BIRDS
Skvělá vychytávka pro milovníky knih, která ochrání 

vlastní nebo zapůjčenou knihu před poničením.

TAŠKA OBAG
Stylová kabela, 

která si zachová-

vá elegantní styl, 

i když má dostatek 

prostoru pro pořád-

ný nákup včetně 

hromady knih 

z knihovny.
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Cena 5 490 Kč, 
www.pottenpannen.cz

Cena 10 490 Kč, 
www.czc.cz

Cena 4 990 Kč, 
www.sony.cz 

Cena od 469 Kč, 
www.likefoto.cz

Cena 1 569 Kč, 
www.philips.cz 

15

13

18

16

17

14

LAMPIČKA SLEEPTIME 
Mickey Mouse díky jemně svítícímu 

měsíčku nebo sluníčku totiž dítěti 

pomáhá rozpoznat, kdy má zůstat 

v posteli a má vstávat.

SLUCHÁTKA SONY H.EAR
Monochromatická sluchátka 

potěší všechny milovníky hudby, 

kteří mají vytříbený vkus a záro-

veň chtějí mít styl.

GARMIN MONTANA 
600 PRO
Outdoorová navigace 

s velkým a jasným 4“ 

otočným i dotykovým 

barevným displejem je 

ideálním dárkem pro 

všechny kešery a ke-

šerky.

FOTOAPARÁT NA KINOFILM
Kinofilmový fotoaparát Lomo La Sardina s jedinečným 

designem inspirovaným plechovkou sardinek.

SPORTTESTER 
POLAR 360
Na monitorování 

srdečního tepu ze 

zápěstí, navíc je 

vybaven barevným 

dotykovým disple-

jem a výměnnými 

náramky.

DARUJ FOTO VE SKLE
Jakoukoli fotografii, kterou pošlete do výro-

by online, vám zalaminují do nerozbitného 

skla a opatří háčkem.

Cena od 2 390 Kč, 
www.fotoskoda.cz

SPORTTESTER SPORTTESTER SPORTTESTER SPORTTESTER SPORTTESTER 

Na monitorování Na monitorování Na monitorování Na monitorování PR
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42 BYDLENÍ

Cena 249 Kč, 
www.piatnik.cz

www.dobryandel.cz

www.debra-cz.org

www.krasapomoci.cz

Cena 3 790 Kč, 
www.i-fetch.cz

Cena 2 495 Kč, 
www.fotbalky.eu

Cena 195 Kč, 
www.hezkysvet.cz

21

23 24

22

19 20

DOBRÝ SKUTEK
Přispějte na některou z nadací – ať už pro ne-

mocné, děti či seniory. Pocit, že jste někomu 

pomohli, bude zcela jistě hřát víc než nový 

svetr.

APORTOVACÍ ZAŘÍZENÍ IFETCH
Pro menší psy a jejich majitele je ideálním 

dárkem automatické aportovací zařízení 

dodávané se třemi míčky a adaptérem.

SPOLEČENSKÁ 
HRA NUMERABIS
Ke správnému vyře-

šení jednoduchých 

matematických úloh 

musíte zapojit paměť, 

kombinační schopnosti 

a soustředit se na vý-

počet.

HRA PŘÍBĚH Z KOSTEK
Štědrý večer dostane jiné kouzlo 

po rozbalení kostek, s jejichž pomocí 

vyprávíte příběh, který může začít 

formulkou „Bylo, nebylo…“

KARTONOVÝ FOTBÁLEK 
Stolní fotbal dodržuje původní 

standardní parametry ligového 

fotbalu Leonhart. Ke složení není 

potřeba lepidlo, šrouby ani nářadí.

OPTICKÝ 
KRASOHLED 
Uvnitř krasohledu 

nejsou střípky, obraz-

ce jsou složeny z lidí 

a věcí, na které se 

díváte. Krásná optika 

díky skleněné kouli 

na konci.

19
formulkou „Bylo, nebylo…“formulkou „Bylo, nebylo…“formulkou „Bylo, nebylo…“formulkou „Bylo, nebylo…“
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Cena 99 Kč, 
www.svet-her.cz
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  učí děti fair play     probouzí kreativitu
  připraví děti na vstup do první třídy     podporuje komunikaci

  vede k samostatnosti

KOUPÍTE V E-SHOPU
WWW.JIRASGAMES.CZ

NOVINKA

 učí děti fair play    probouzí kreativitu
připraví děti na vstup do první třídy    podporuje komunikaci
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BYDLENÍ44

takhle bych 
chtěla bydlet

andrea kalousová

teXt: jana vaňátková, foto: jiří HURt

Česká Miss World 2015 Andrea Kalousová 
si získala přízeň diváků nejen svojí fyzickou 
krásou, ale i sympatickými názory, které 
předkládá s odzbrojující upřímností. Také 
z nového bytu v Praze, který dostala jako 
jednu z výher k ročnímu užívání, se dokáže 
nadšeně radovat. Při návštěvě u ní jsme měli 
možnost popovídat si i s Ing. arch. Dominikou 
Novotnou ze společnosti Central Group, která 
byty pro miss navrhovala.
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AndreA KAlousová
Česká Miss World 2015 

•  Narodila se v roce 1996 v Jaroměři

•  Studuje Střední zdravotnickou 

školu v Ústí nad Orlicí (do soutěže 

ji přihlásila právě její vychovatelka 

z internátní školy)

•  V budoucnu by se ráda věnovala 

psychologii 

•  K jejím zájmům patří běh, plavání, 

fitness a horolezectví

•  Aktivně se účastní charitativních 

akcí (např. RUN in Colors – běh 

na podporu onkologicky 

nemocných dětí)

45BYDLENÍ

044_048_BD12-01.indd   45 20.11.15   14:10



osobnost

46 BYDLENÍ

V době naší návštěvy Andrea 
teprve začínala se zařizováním 
bytu. obraz na místě televize ale 
působil velmi originálně

sloVo Architektky
ing. arch. Dominika novotná, 
centrAl GroUP

 Současný trend směřuje spíše 

k umírněným, zemitým barvám 

stěn, podlah a všech základních 

ploch v interiéru. Oblíbené jsou 

obklady stěn dřevem či různými 

velkoformátovými deskami, 

skrývání dveří do obkladu nebo 

jejich integrování do nábytkově 

řešených stěn a podobně. 

Navracejí se pravé přírodní 

materiály, kamenné obklady 

koupelen, dřevěné podlahy 

a nábytek z kovu, skla či 

masivního dřeva. Jednotné 

barevné ladění celku je potom 

vhodné doplnit o výrazné 

akcenty menších kusů nábytku, 

svítidel či textilií – například 

závěsů nebo povlečení.
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Až do soutěže Česká Miss 2015 žila Andrea poměrně klid-

ným životem v městečku Jablonné nad Orlicí ve východ-

ních Čechách. Získání titulu Miss World a 2. nejkrásnější 

dívky v republice však znamenalo v jejím životě radikální 

změnu. Andrea, která se smíchem vypráví, že před sou-

těží byla v Praze jen dvakrát, si musela rychle zvyknout 

na spoustu nových povinností a hlavně na častý pobyt 

v hlavním městě. I proto si velmi váží velkorysé ceny v po-

době krásného nového bytu na okraji Prahy, který může rok 

bezplatně užívat. 

Láká mě opak
Vítězky soutěže Česká Miss bydlí v nově vznikajícím 

rezidenčním areálu Javorová čtvrť v blízkosti Hostivař-

ské přehrady v Praze 10. Hlavními výhodami bytů jsou 

praktické dispozice, které se dají dobře zařídit, rozděle-

ní bytů na denní a noční zónu, praktická je také toaleta 

oddělená od koupelny. K bytu náležejí prostorné lodžie 

s nastavitelnými skleněnými panely. Díky tomu, že jsou 

lodžie zasklené, je možné je využít jako rozšíření obyt-

ného prostoru. „Od začátku se mi tu moc líbilo. Tím, že 

pocházím z menšího města a vždycky jsem žila uprostřed 

přírody, láká mě pravý opak – tedy moderní byt na okraji 

Prahy je pro mě ideální volba. Cítím se tu opravdu příjemně 

a ráda se sem vracím,“ říká Andrea Kalousová.

Dominantu kuchyně a jídelního 
koutu představuje obložení linky 
a doplňky ve výrazně žluté barvě

Korunka ve vlasech 
rázem proměnila 
usměvavou Andreu 
v pohádkovou princeznu
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Inspirace barvami
Andrea má o své budoucnosti jasnou představu. Stu-

duje střední zdravotnickou školu a chtěla by se věnovat 

psychologii stejně jako její bratr. „Baví mě to, modeling 

je krásná zkušenost, ale pomíjivá věc, takže vím, že škola 

je hodně důležitá.“ Zrovna teď ji čekají další písemky 

a důležité zkoušky. Nejlíp se jí prý učí na rohové sedačce 

v obývacím pokoji. „Na sedačkách mám ráda kůži. Tahle 

sice není kožená, ale je velmi prostorná, takže se tu můžu 

obložit knížkami a skripty a pořád zbývá dost místa i pro 

mne. Moc se mi líbí i barevné provedení interiéru, které tu 

vytváří příjemnou a útulnou atmosféru. Takhle podobně 

bych jednou chtěla mít zařízený i svůj vlastní byt. Nemám 

žádnou oblíbenou barvu, ale třeba použití dominantní žluté 

v kuchyni se mi velice líbí. Kdybych měla čas, chtěla bych 

se věnovat feng-šuej, zajímalo by mě, podle jakých pravidel 

bydlení zařizovat.“

Moudrá tulačka 
Moderní kuchyň je podle Andrey perfektně zařízená, ale 

zatím ji sama k vaření moc nevyužívá. „V Jablonném by-

dlím s babičkou, která mě zatím do kuchyně příliš nepustí. 

Ale učí mě vařit, takže v budoucnu to určitě využiju.“ Nedá 

mi to nezeptat se, zda se babičce nestýská, když jí vnučka 

odešla do „velkého“ světa… „Babička už si, myslím, zvyk-

la. Ze začátku to bylo horší. Dříve jsem sice bydlela přes 

týden na internátu, ale o víkendech jsme byly spolu doma. 

Teď se mnohdy celý víkend neukážu, protože mám povin-

nosti v Praze. To mi pak z legrace říká, že jsem její tulačka, 

a má takové ty babičkovské řeči.“

Při loučení se ptám, jestli Andreu nemrzí, že se bude 

muset z bytu za rok odstěhovat? „Tím, že to vím dopředu, 

tak mi to nevadí, jsem na to připravená. A taky vím, že 

rok uběhne strašně rychle. Zkrátka beru pobyt v tomhle 

krásném bytě jako návštěvu, na kterou budu jednou ráda 

vzpomínat.“     

OSOBNOST
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Blankytně modré odstíny 
dělají z malé ložnice příjemné 
a útulné místo

Z koupelny vedou 
dveře na toaletu, 
kde se našlo i místo 
pro pračku

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

1

23

4

7

5

68

Půdorys
podlahová plocha:
80 m2
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V JEJÍM STYLU
Díky zářivě žlutému sklu za kuchyňskou sestavou má člověk pocit, 

že v bytě stále svítí slunce. Ostatní zařízení a doplňky jsou mladistvé 
stejně jako majitelka bytu, krásná Andrea. 

PŘIPRAVILA: EDITA ERBSOVÁ
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ZÁŘIVÁ 
jídelní židle Olivia, 
chromovaná pérová kostra, 
potah textilní kůže, výška 
sedu 47 cm, cena 1 999 Kč, 
www.sconto.cz

BAREVNÉ
dekorační polštářky, 45 x 45 cm a Ø 39 cm, vyrábí 

Desigual, cena od 1 199 Kč/ks, www.different.cz 

DEKORATIVNÍ 
lampička na noční stolek 
Kajuta, perforované stínidlo, 
výška 30 cm, cena 199 Kč, 
www.ikea.cz

ROMANTICKÉ
ručně foukané svícny z kolekce 
Blomster, sklo/tónovaný lak, sada 3 ks, 
cena 349 Kč, www.ikea.cz 

PŘÍSTAVNÝ
stolek Tablet, masivní 
jasan/frézovaná lakovaná 
MDF, Ø 48 cm, výška 50 cm, 
cena 599 Kč, www.sconto.cz 

PRAKTICKÁ 
ruka na šperky, 
materiál polyresin, 
výška 31 cm, 
cena 229 Kč, 
www.kika.cz
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TEXT: ANNA MARTINKOVÁ

Designéři milují židle a jejich kreativita v tvarování sedáků, 
noh a opěrek nezná mezí. Jak si v bezbřehé nabídce tvarů 
a barev vybrat? Inspirujte se našimi tipy a zapojte při 
svém výběru nejen rozum, ale i srdce. 

MŮŽOU PŘIJÍT
A NÁVŠTĚVY 

Židle Split, provedení masivní dřevo 
a čalounění, 46,7 x 80 x 46,6 cm, 
vyrábí Ton, cena 9 080 Kč, www.ton.eu 
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Stylově 
a skladně
Šetříte-li doma každý  centimetr, 

budou se vám hodit židle bez 

područek. U stolu působí vzdušněji 

a méně formálně než židle s opěrka-

mi. Pokud je navíc zvolíte v plas-

tové variantě, získáte univerzální 

místo k sezení, které budete moci 

využít nejen doma, ale i například 

v létě na zahradě nebo terase. Pro-

storově úsporné řešení vám zajistí 

skládací nebo stohovatelné židle, 

které vám doma zaberou minimum 

místa a nezaskočí vás s nimi ani 

návštěva Hujerů. K výrobě plas-

tových židlí se nejčastěji používá 

odolný polykarbonát nebo polypro-

pylen, které se krásně tvarují. Díky 

tomu můžete získat pro svůj domov 

skutečně originální designový 

kousek, který bude sršet barvami, 

vtipem a nadsázkou. Zvolíte-li židle 

z masivního dřeva, získáte pro svůj 

interiér kvalitu přírodního mate-

riálu, která vám bude sloužit léta 

a kterou budete moci kdykoli oživit 

renovací, případně i přečalouněním. 

tových židlí se nejčastěji používá 

odolný polykarbonát nebo polypro-

pylen, které se krásně tvarují. Díky 

tomu můžete získat pro svůj domov 

skutečně originální designový 

kousek, který bude sršet barvami, 

vtipem a nadsázkou. Zvolíte-li židle 

z masivního dřeva, získáte pro svůj 

interiér kvalitu přírodního mate-

riálu, která vám bude sloužit léta 

a kterou budete moci kdykoli oživit 

renovací, případně i přečalouněním. 

51BYDLENÍ

Skládací židle Frode, provedení 
lakovaná ocel a vyztužený 
polypropylenový plast, 
45 x 80 x 55 cm, cena 599 Kč, 
www.ikea.cz

Židle J104 inspirovaná 
skandinávskými letními 
domy, provedení 
lakované bukové dřevo, 
57 x 73 x 47 cm, vyrábí 
Hay, cena 5 387 Kč, 
www.stockist.cz

Stohovatelná židle 
Supernatural Chair, 
provedení plast, 
49 x 81 x 50 cm, vyrábí 
Moroso, cena 3 388 Kč, 
www.d1one.cz 

Jídelní židle Traffic 
v minimalistickém hravém 
designu, provedení 
ořechové dřevo a ocel, 
51 x 80 x 53 cm, cena 
4 211 Kč, www.okay.cz

Plastová 
stohovatelná 
židle Gruvyer, 
provedení 
polypropylen, 
48 x 93 x 58 cm, 
cena 758 Kč, 
www.okay.cz

Židle Landio z dubového 
masivního dřeva je 
reinterpretací tradičního 
selského nábytku 
v moderním minimalistickém 
designu, cena 12 800 Kč, 
www.situs.cz  
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Více pohodlí 
Židle s područkami nebo tzv. polo-

křesla jsou ztělesněním komfortu. 

Jejich širší konstrukce a širší opora 

zad vám umožní střídat polohu při 

sezení, nechat si na jejich opěrkách 

pohodlně spočinout ruce a s jejich 

pomocí se vám bude také stoprocent-

ně lépe vstávat od stolu. Daní za toto 

pohodlí je ovšem větší prostorová 

náročnost. Zatímco židle bez opěrek 

bývají standardně 45 cm široké, 

u židlí s područkami je třeba počítat 

až s 20 cm navíc. Aby područky po-

skytovaly pohodlnou oporu loktům, 

nacházejí se obvykle v podobné 

výšce jako deska stolu. Polokřesla 

tedy nelze jako klasické židle pod stůl 

zasunout. Díky tomu se hodí spíše 

do velkých jídelen, k velkým tabulím 

a při početnějších návštěvách je vy-

užijete také v obývacím pokoji. Pokud 

se židlí s područkami nebudete chtít 

vzdát ani v menším prostoru, zvolte 

variantu 4 + 2, tedy 4 klasické židle 

a 2 polokřesla umístěná do čela stolu.

SPECIÁL
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Polokřeslo S 19, provedení 
bílá umělá kůže a chrom, 
55,5 x 79,5 x 57 cm, vyrábí 
Hülsta, cena na dotaz, 
www.homestyle.cz 

Jídelní židle Globe L, plastová skořepina, 
provedení konstrukce dřevo a ocel, 
64 x 82 x 67 cm, cena 4 913 Kč, www.okay.cz

Stohovatelná židle s područkami 
Air-Armchair, provedení 
polypropylen se skelným 
vláknem, 53 x 72,5 x 50,5 cm, 
vyrábí Magis, cena 2 981 Kč, 
www.designbuy.cz

Jídelní židle Tricot, provedení 
transparentní perforovaný 
polykarbonát, 57 x 88 x 55 cm, 
vyrábí Scab, cena 3 840 Kč, 
www.m-life.cz  

Stohovatelná židle Gipsy, 
provedení recyklovatelný 
polypropylen, 57 x 85 x 54 cm, 
vyrábí Bontempi, cena 4 410 Kč, 
www.casabella.cz 

Stohovatelná židle OH, 
provedení plast a kov, 
61 x 86,4 x 61 cm, vyrábí 
Umbra, cena 1 650 Kč, 
www.mhome.cz 
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Židle s opěrkami PS 2012, provedení 
směs dřeva a plastu, 52 x 76 x 46 cm, 
cena 1 490 Kč, www.ikea.cz
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REDAKTORKA
ANNA RADÍ
Mít doma jeden 

typ židlí je pěkná 

nuda. Pokud 

patříte mezi 

experimentátory, 

nebojte se pořídit 

si od jednoho 

modelu vícero 

barevných variant. Patříte-

-li spíš mezi konzervativce, 

vsaďte na pestrost tvarů 

a typů židlí v jednom 

barevném odstínu. Budete 

si tak moci vybrat místo 

ke spočinutí vždy podle 

své nálady a aktuálního 

rozpoložení.

Otočná barová židle Cap, provedení 
leštěný chrom a PVC, 38 x 80 x 38 cm, 
vyrábí Trabaldo, cena 10 050 Kč, 
www.jvpohoda.cz

050_055_BD12-01.indd   54 20.11.15   14:17



Nejen k baru
Také se u vás doma všechny ná-

vštěvy automaticky stahují nejprve 

do kuchyně? Vězte, že chyba není 

v nehostinnosti vaší jídelny. Jde jen 

o jakýsi iniciační rituál, při němž 

je třeba probrat život, vychutnat si 

aperitiv a naladit se na společnou 

vlnu. Budete-li chtít poskytnout 

svým návštěvám v této fázi ma-

ximální komfort, pořiďte si domů 

barové židle, které budete moci 

přistavit k barovému pultu nebo 

kuchyňskému ostrůvku. Při nákupu 

barovek vyzkoušejte jejich stabilitu, 

porovnejte jejich rozměry s výškou 

barového pultu (standardní výška 

sedáku 80 cm odpovídá výšce baru 

110–115 cm) a v případě výškově 

nastavitelných modelů vyzkoušejte 

jejich ovládací mechanismus. Vez-

měte také v potaz další účely, k nimž 

můžete barové židle využívat. Pokud 

si je oblíbíte tak, že na nich budete 

chtít i snídat, zvolte židle s opěrkami 

zad a podnožkami. Budete-li je vy-

užívat jako příležitostná sedátka při 

práci v kuchyni, budou se vám hodit 

sympatické trojnožky.

porovnejte jejich rozměry s výškou 

barového pultu (standardní výška 

sedáku 80 cm odpovídá výšce baru 

110–115 cm) a v případě výškově 

nastavitelných modelů vyzkoušejte 

jejich ovládací mechanismus. Vez-

měte také v potaz další účely, k nimž 

můžete barové židle využívat. Pokud 

si je oblíbíte tak, že na nich budete 

chtít i snídat, zvolte židle s opěrkami 

zad a podnožkami. Budete-li je vy-

užívat jako příležitostná sedátka při 

práci v kuchyni, budou se vám hodit 

sympatické trojnožky.
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Stolička Janinge vhodná k baru o výšce 
90–110 cm, provedení nerezavějící ocel 
a vyztužený polypropylenový plast, 
38 x 76 x 48 cm, cena 2 490 Kč, www.ikea.cz

Industriální stolička, provedení lakovaný kov, 
31 x 75 x 31 cm, cena 2 100 Kč, www.homelove.cz 

Otočná, výškově nastavitelná 
židle Tom & Jerry, provedení 
masivní buk, 51 x 86 x 45 cm, 
cena od 8 829 Kč, 
www.magisdesign.com 

Barová židle BCN 
Stool, provedení 
odolný plast 
a lakovaný ocelový 
rám, vyrábí Kristalia, 
cena od 8 392 Kč, 
www.puntodesign.cz  

Barová trojnožka H-50, 
provedení olše, nosnost 
110 kg, 37 x 78 x 37 cm, 
cena 1 457 Kč, www.okay.cz 
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VŠUDE DOBŘE...

Co se skrývá pod názvem Koncept Story? 
Koncept Story znamená myšlenku, příběh, holešovický 

prostor pro práci, prezentaci a prodej. Skladba slov přesně 

napovídá, jak vše vznikalo, nejdříve byl totiž koncept, který 

později otevřel story mladých nadějných designérů a umělců.    

Prostor showroomu v sobě skrývá určité kouzlo, i to byl 
důvod, proč se v něm Koncept Story nachází? 

Showroom byl původně dílnou a ateliérem bez velkých 

ambicí a plánů. K tomu místu jsem navíc přišla náhodou, 

jelikož v této ulici bydlím, takže tak trošku si našel on mě. 

V čase, kdy jsem tu pracovala, zájem a poptávka po mé 

tvorbě stoupaly. Bylo nutné nejen pracovat, ale také vytvořit 

prostor pro zákazníky, kde bych mohla prezentovat v širším 

rozsahu svou tvorbu. Taky mě nadchla myšlenka sdílet své 

úspěchy i neúspěchy s dalšími designéry a umělci, kteří také 

začínají a pracují na volné noze. Sestavila jsem si seznam 

a designéry postupně oslovovala. Výběrem jsem chtěla 

vytvořit místo, kde se zákazník oblékne od hlavy až k patě 

a ještě si pořídí něco domů. Každému, kdo přijde, dostane se 

zároveň jedinečné příležitosti domluvit se s tvůrcem, jak si 

představuje svůj šperk, šaty, boty nebo něco do domácnosti. 

TEXT: EDITA ERBSOVÁ, FOTO: ARCHIV KONCEPT STORY

V rámci letošního Desingbloku se 
v pražských Holešovicích otevřel 
nový showroom Koncept Story. 
Své práce v něm představuje 
nastupující generace designérů 
včetně autorky Elišky Lhotské, která 
nás také seznámila s historií tohoto 
zajímavého prostoru.

INKUBÁTOR
DESIGNÉRŮ 

Je pravda, že každé tři měsíce přivítáte umělce/designéry, 
kteří budou mít v showroomu možnost prezentovat svoji 
tvorbu? 

Ano, hosté se u nás budou prezentovat pod názvem 

„story“. Mezi prvními hosty je čerstvá absolventka z oboru 

skla Kateřina Handlová, která zde představuje hodně 

vydařenou kolekci autorských svítidel a jejíž první story 

na téma sklo dokonale doplňuje naši sestavu. Dalším 

hostem je renomovaný umělec Zdeněk Lhotský, který se 

u nás prezentuje svou užitou tvorbou. První story poběží až 

do 22. ledna a od 25. ledna přivítáme další hosty, kteří budou 

dokonce spojeni s historií našeho prostoru. Od našich milých 

sousedů jsme se totiž dozvěděli, že v roce 1977 zde byla 

mlékárna, takže se můžete těšit na další zajímavou story .

REDAKTORKA
EDITA 
NAVŠTÍVILA

KONTAKT:
KONCEPT STORY 
Řezáčovo náměstí 2, Praha 7
www.konceptstory.cz 

Praha
zde jsme byli
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„Přijďte si poslechnout 
story o našich produktech, 
které pro vás s láskou 
a pečlivostí vyrábíme“

Každý z designérů má v showroomu svůj koutek, a pokud se 
tam s ním potkáte, rád vám svoji story vypoví

Svícen designérky Kristýny Malované 
ze studia Morphe

Projekt Optiqa 
designéra 
Ondřeje Vicena

Porcelán designérky 
Terezy Severýnové

Prostor showroomu je už sám 
o sobě inspirativní 
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ERGONOMIE

CESTA ZA ZDRAVÍM 

ZAČÍNÁ DOMA
Ochablé svaly, špatné držení těla, téměř žádná kondice a bolesti 
zad. Tato epidemie současnosti už dostala nejednoho z nás. Můžete 
polykat prášky, nakoupit drahé ergonomické židle a matrace, ale 
pokud nezačnete cvičit, nepomůže vám z toho nic.

Tip redakce

TEXT: KRISTÝNA LIŠKOVÁ

Švihadlo Jump, šedo-perleťová gumová 
držadla, cena 290 Kč, www.kettler.cz

Aerobic činky s řemínkem pro pohodlné 
držení, 1 kg, cena 590 Kč, www.kettler.cz

Tip redakce

Podložka na cvičení Schildkröt 
Fitness, tloušťka 1,5 cm vhodná 
pro kterýkoliv druh cvičení, 
cena 819 Kč, www.liveactive.cz
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TRX POPRUHY
TRX je výborný víceúčelový posilovač. Nemusíte měnit 

interiér bytu, nemusíte stěhovat nábytek a ke cvičení 

nepotřebujete mnoho místa.  Závěsný systém lze snadno 

uchytit do dveří nebo ukotvit do stěny. Cvičíte s vlastní va-

hou a také s vlastní fantazií. Po zvládnutí základních cviků 

si můžete vymyslet pestré cvičení na celé hodiny a vytvo-

řit si tak plnohodnotný trénink celého těla.

BALANČNÍ POLŠTÁŘ
Tato pomůcka je vhodná zejména pro rehabilitační cvičení. 

Pokud máte problémy s bederní páteří, potřebujete zpevnit 

tzv. hluboký stabilizační systém trupu a páteře. Tedy svaly 

pánevního dna, krátké hluboké svaly podél páteře, příčný 

sval břišní a bránici, které se při běžném pohybu málo 

zapojují.  Pomůcka je doplněna o dvě praktická madla, díky 

kterým bude váš trénink komplexní. K posilování nohou 

a zad tak můžete připojit i cviky určené pro posílení paží.

HRAZDA DO DVEŘÍ
Na prostor absolutně nenáročná cvičební pomůcka. 

Hrazda má nosnost 100–120 kg a je ji možné instalovat 

do většiny běžných zárubní, protože má variabilní délku.

Lze snadno upevnit do vrchní části dveří pro přítahy nebo 

do spodní části dveří např. pro sedy/lehy. Díky jednoduché 

instalaci je možné hrazdu vždy po cvičení uschovat. Hraz-

da může také sloužit pro upevnění TRX popruhů a rázem 

máte doma celou posilovnu.

Jste tak trochu lenoch, stydíte se nebo máte doma málo místa? Bohužel, 
všechny výmluvy vám nejsou nic platné. Cvičit a posilovat můžete 
dokonce i v pokoji o velikosti telefonní budky!

Hrazda do dveří Gymbit, jednoduchá a variabilní instalace, 
cena 329 Kč, www.liveactive.cz

Balance Step, max. zatížení 120 kg, 
cena 3 490 Kč, www.kettler.cz 

Závěsné TRX popruhy jsou skladné a procvičíte 
s nimi celé tělo, cena 2 490 Kč, www.kettler.cz
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KETTLEBELL NENÍ JEN ČINKA
Odlité železné závaží ve tvaru zploštělé koule vespodu 

a na vrchní straně opatřené uchem je původem z Ruska 

a má již dlouhou historii. Cvičení s tímto náčiním rozvíjí 

sílu a zároveň vytrvalost a řadíme jej mezi funkční cvičení. 

Na rozdíl od běžných činek poskytuje více způsobů úchopu 

a tím více možností pro cvičení. Jedná se především o balis-

tické cviky velice podobné pohybům v mnoha sportovních 

odvětvích. V současné době můžete na internetu najít stov-

ky návodů na domácí cvičení s touto „ušatou koulí“. 

CROSSOVÝ TRENAŽÉR
Tento přístroj je oblíbený zejména pro svou univerzálnost, 

zapojuje totiž většinu svalových skupin. Trénink s crosso-

vým trenažérem patří mezi aerobní cvičení, zlepšuje tedy 

krevní oběh a srdeční činnost a výborně se s ním hubne. 

Stačí si jen navolit jeden z tréninkových programů a může-

te začít. Trenažér umožňuje jednoduché nastavení délky 

kroku a sklonu displeje, díky čemuž ho během chvilky 

přizpůsobíte svým individuálním potřebám.

PILATES OBRUČ
Cvičební systém pilates je vhodný pro efektivní zpevnění 

všech svalových skupin. Oblíbenou sestavu můžete cvičit 

kdekoliv a nepotřebujete vlastně nic kromě podložky. 

Pokud chcete efektivitu cvičení zvýšit, výbornou pomůc-

kou vám bude tato obruč pro rozšířený trénink hlavních 

svalových skupin na prsou, pažích a dolních končetinách.  

Stabilní a anatomicky tvarovaná držadla umožňují pevné 

držení kruhu mezi dolními i horními končetinami.

Někdo to rád hi-tech a ocení spíše složitější přístroje. Pokud umístíte 
trenažér někam, kde ho budete mít stále na očích, jen tak na cvičení 
nezapomenete. Pamatujte ale, že budete potřebovat čerstvý vzduch.
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Kettlebell Domyos, 6 kg, cena 
590 Kč, www.domyos.cz

Kruh Energetics Adiva Pilates, 
cena 499 Kč, www.intersport.cz

Crossový trenažér Skylon 5 
Comfor, cena 47 990 Kč, 
www.kettler.cz 
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Posilovací věž
Tento posilovací systém osloví zejména nadšence pro 

bodybuilding, kteří si pro cvičení vyčlení speciální prostor. 

Stanoviště věže je konstruováno tak, aby je bylo možné 

individuálně přizpůsobit potřebám postavy. Proto je i při 

cvičení s maximální zátěží vždy zajištěno správné držení 

těla a cvičící se tak vyhne nežádoucím zraněním. Díky své 

variabilitě a multifunkčnosti posilovací věž vyhovuje jak 

sportovcům začátečníkům, tak i pravidelným návštěvní-

kům fitness center. Věž je řešena jako modulární systém, 

kdy k základní sestavě můžete přidávat další náčiní.

RaNNí RoZcviČKa
• Uvolněte se, postavte a začněte kroužit hlavou  

– 5x doleva a 5x doprava. Správně dýchejte a pohyby 

nedotahujte až do extrémních poloh.

•	5x dopředu a 5x dozadu zakružte rameny. Procvičte 

i paže v lokti a zápěstí.

• Ruce v bok, 5x doleva a 5x doprava zakružte boky.

• Procvičte nohy. Zvedněte pokrčenou nohu a 5x 

na každou stranu zakružte v koleni a v kotníku.

• Lehce se rozkročte, paže propněte nad hlavou.  

Pomalu se vytahujte na špičky a současně natahujte 

celé tělo vzhůru. Uvolněte se a pomalu se sklánějte 

k zemi, dokud se nataženými pažemi nedotknete 

země. Pomalu se narovnávejte do pevného stoje.

• A teď ramena srovnat, nádech, hlavu vzhůru 

a můžete vyrazit do světa.

Posilovací věž Kinetic F5, 
cena 39 990 Kč, www.kettler.cz

VŠE, CO POTŘEBUJETE 
VĚDĚT, KDYŽ 
ZAŘIZUJETE BYT...

...HLEDEJTE 
NA STÁNCÍCH 
NEBO NA INTERNETU

predplatne@predplatne.cz

BYT JAKO
INVESTICE 

NOVÉ TRENDY  
V KOUPELNÁCH

TIPY NA 
DÁRKY
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BAREVNÝ SVĚT PODLE  
PATRICIE URQUIOLY   

Příloha: Tipy na dárky

Byt, kde se věci 
nehromadí

SKRÝŠE 
NA HRAČKY

ÚTULNÁ PRACOVNA 

SEDAČKY 
S CHARAKTEREM

79,90 Kč/4,12 €
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PROSINEC 2015

www.mujdum.cz

CENA 89,90 Kč
  4,12 €

TÉMA: DOMY NA POVEL

S TAVBA Z AHR ADA INTERIÉR

INTELIGENTNÍ
SPOTŘEB IČ E 

VÁ S OH LÍ DA JÍ

ZDR AVÉ KLIMA V DOMĚ
N EN Í  Ž Á DN É SC I-FI

UVNITŘ
VSTUPENKA

ZDARMA
NA VELETRH

FOR PASIV

ROUBENK A ,
N EBO 
S EN DV IČ?

000_Titul_MD12.indd   1 09.11.15   9:48

TIPŮ PRO 
RYCHLÝ ÚKLID 

LISTOPAD 2015 • 54,99 Kč / 2,29 €

... A BUDETE SE TĚŠIT DOMŮ

PRAKTICKÉ RADY A NÁPADY PRO PERFEKTNÍ DOMÁCNOST, DŮM A ZAHRADU

KUCHYNĚ PRO ŽIVOT, 
JAKÝ DOOPRAVDY JE

VÁNOČNÍ PEČENÍ 
TRADIČNĚ I TRENDOVĚ

KVETOUCÍ BALKON 
V ZIMĚ? PROČ NE! 

PODLAHY
NA VĚKY14

PROMĚNA DÍVČÍHO 
A KLUČIČÍHO POKOJE

PĚT DŮVODŮ, PROČ 
MÍT DOMA ŽIVÝ OHEŇ

TIPY PRO  
UMÍSTĚNÍ

OBRAZŮ

VYSAVAČE, 
KTERÉ SI 

ZAMILUJETE

KAMNA
& KRBY

SLEVA  & DÁREKPRO NOVÉ PŘEDPLATITELE

000_TIT_BD11.indd   3 23.10.15   14:47

29,90 Kč

UŽITEČNÝ MANUÁL PRO MAJITELE DOMŮ, CHAT A ZAHRAD

11–12/2015

PROJEKT

ROKU 2015 

Kdo vyhrál 

infrasaunu?

ČTĚTE UVNITŘ ČÍSLA: 
Rekonstrukce zámku Valeč  Tipy na dárky  Originální 
dřevěný stromek  Dřevní brikety  Stavební úpravy 
kolem domu  10× zbraně na sníh  Zaostřeno na vánoční 
výzdobu  Hoblíky do vaší dílny

TÉMA: Domy na horách

NA NÁVŠTĚVĚ
Z rekreačního stavení 
po rodičích vznikl 
pohodlný dům pro 
početnou rodinu

Proč naši předkové stavěli roubenky a jak mohou vypadat  
současné stavby do náročných klimatických podmínek. 
Obstojí lépe zděné domy, nebo dřevostavby?

00_tit_RDCZ11-12.indd   1 26.10.15   15:22

ŠTÍHLÉ A PRACOVITÉ

PRAVIDLA ÚSPORNÉHO 
MYTÍ NÁDOBÍ

SNÍDANĚ V ZAJETÍ DESIGNU

Slaďte kuchyň
SE SVÝM ŽIVOTNÍM STYLEM

Vánoce 
ve vysokém lesku

Linka
obložená
nápady
EXPERIMENTY
S CUKROVÍM

ZIMA 2015 ČTVRTLETNÍK ČASOPISU MODERNÍ BYT 49 Kč / 1,99 €      

POUZE

49 Kč

w w w . m o d e r n i b y t . c z
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KOUPELNA, KTEROU 
BUDOU DĚTI MILOVAT

ELEMENTŮ
OČISTY5

TIPY PRO 
ZDRAVÉ ZUBY3

KDYŽ V RÁJI PRŠÍ

w w w . m o d e r n i b y t . c z

PODZIM 2015 ČTVRTLETNÍK ČASOPISU MODERNÍ BYT 49 Kč / 1,99 €  

POUZE

49 Kč
CO UMÍ 
BIDETOVÁ 
SEDÁTKA? Posviťte si 

na koupelnu

000_TIT_KO03.indd   3 15.09.15   13:02

Zvažte 
 předplatné:
s dárkem na 
něm můžete  

i vydělat!
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Hledání většího bytu a stěhování z menšího 
ve Vršovicích odstartovalo až Evino 
těhotenství. Blížící se radostná událost 
přiměla Evu a Jirku k intenzivnějšímu 
sledování nabídky developerských projektů. 
Netrvalo dlouho a nalezli svůj nový domov 
v Hodkovičkách, který si hned zamilovali.

Láska 
NA prVNí 
pohled

pohodlné sezení zajišťuje pohovka 
Kivik (Ikea) v šedivém odstínu, která 
rafinovaně skryje i nějaký ten 
chloupek černobílého domácího 
mazlíčka – kocoura. Celek doplňuje 
malý stolek Blossom (Kare)

TeXT: LENKA SAULICHOVÁ, FoTo: JIŘÍ ERNEST
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kdo tu žije

eva (38 let)

•  marketingová manažerka

•  ráda cestuje, čte, jezdí na kole 

i běžkách, miluje dobré filmy 

a hraje plážový volejbal

jiří (35 let)

•  analytik

•  rád jezdí na kole a v zimě 

na lyžích, hraje florbal, 

cestuje, fotí krajinu, přírodu 

a sbírá staré mapy

ondřej (3 měsíce)

63BYDLENÍ

Nábytek v obývacím pokoji je zhotovený na míru danému 
prostoru z MdF desky lakované do vysokého lesku, 
televizní stolek je podsvícený Led diodami
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PPrioritou byla klidná lokalita v příjemném prostředí. 

V tomto novém areálu pěti domů si majitelé prohléd-

li více bytů, ale právě zde se hned cítili jako doma. 

Je hodně světlý a dobře situovaný vůči světovým 

stranám. Prostor devadesát metrů čtverečních řeše-

ný jako 4 + 1 se dvěma komorami a terasami 10 m2, 

sklepem a garážovým stáním se jevil jednoznačně 

perspektivní pro rodinu se dvěma dětmi, které 

plánují. „Líbila se nám i dobrá dopravní obslužnost 

a blízkost školy. Je tady opravdu krásně, ticho a klid. 

Jsme tu jako na vesnici, přitom autobusovou za-

stávku máme téměř před domem,“ vysvětluje Jirka. 

Oba oceňují praktičnost, jednoduchost, funkčnost 

a preferují světlé barvy. Nepotrpí si na žádné zdobné 

detaily. Takto znělo zadání pro designérku Martinu 

Pištělákovou, kterou pro zvelebení bytu přizvali. Její 

práci sledovali na facebooku i v pořadu Jak se staví 

sen. Líbilo se jim, co dělá, jak je akční a také zapá-

lená pro věc. Nejprve plánovali jen konzultaci, ale 

došlo na víc. „Ušetřila nám spoustu času a rozhodně 

vše udělala lépe, než bychom kdy dokázali my,“ 

pochvaluje si Eva.

Čiré plastové židle Tobias 
(Ikea) prostor odlehčují 
a na rozdíl od čalouněných 
statečně odolávají 
i kočičím drápkům
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Krok za krokem
Partneři nejprve zrealizovali obývací pokoj s kuchyní 

a pak se rozhodli s pomocí designérky upravit celý byt. 

Termín porodu se však nezadržitelně blížil a bylo třeba 

se stěhovat. Protože se práce místy vlekla, pracovnu, 

komoru a dětský pokoj odložili na později. Do nového 

domova se nakonec mladý pár přestěhoval čtyři dny před 

porodem. Dispozičně sice interiér neměnili, ale bylo třeba 

předělat elektřinu. Toužili po dostatku úložných prostorů, 

velké pracovní a odkládací ploše v kuchyni a Eva snila 

o barovém pultu s židlemi. Na podnět Martiny je interiér 

zajímavě doplněn fotografiemi Jirky, které si partneři sami 

zvolili. Fotografie natištěná na sklo vyplňuje zadní stěnu 

kuchyňské sestavy nábytku, zdobí stěnu jako obrazy 

a tvoří i posuvnou součást nábytkové stěny v obývacím 

pokoji. „Kuchyňská linka je skvěle vymyšlena. Můžeme 

využít každičký kousek prostoru i ten, který bychom jinak 

považovali za zcela nefunkční,“ sděluje Eva a ukazuje rafi-

novaná řešení. „Velmi praktická a příjemná jsou svítidla, 

která můžeme ovládat stmívači.“ Ložnici řešili až v druhé 

etapě a přáli si, aby ladila s celkovým konceptem bytu. 

S ohledem na Jirkovu výšku pořídili lůžko větších rozmě-

rů. „Prvně v životě mám zcela odpovídající postel,“ libuje 

si Jirka a těší se na pracovnu, kam plánuje umístit svoji 

sbírku starých map. „Žije se nám tady opravdu krásně 

a jsme moc spokojení,“ tvrdí šťastný pár svorně.

Kuchyň zhotovená podle návrhu designérky Martiny 
Pištělákové je vybavena vestavnými spotřebiči v bílé 
barvě. Trouba je součástí velkého barového pultu. 
Chladnička je však umístěna v přiléhající komoře, kterou 
si majitelé velmi pochvalují
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Jirkovy fotografie zdobí také ložnici v jemných 
pastelových tónech s převládající bílou barvou

Ložnice je vybavena vestavnými 
skříněmi na míru a dominuje v ní 
bíle lakované lůžko Věra větších 
rozměrů z masivního dubu
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Slovo deSignéra
 ing. arch. Martina Bartalošová  

a Martina Pištěláková
 Svoji práci máme rády, děláme ji upřímně, čestně 

a srdcem. Nemáme svůj vyhraněný styl, snažíme se 

ho najít u každého našeho klienta a navrhnout 

interiéry tak, aby byly vkusné, stylové a správně 

řešené. Naše práce nekončí jen u návrhů interiérů, 

ale provázíme celým průběhem proměny až 

po zdárnou realizaci. Jsme a chceme být pro naše 

klienty „parťáky“, o které se mohou opřít. 

• www.martinadesign.cz

INZERCE

208x136.indd   1 13.11.15   13:20

Koupelna byla součástí 
developerského projektu. Je 
vybavena kvalitní smaltovanou 
vanou Kaldewei a dvěma 
umyvadly. na míru je zhotoven 
pouze nábytek v jemném 
béžovém odstínu
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ODKLÁDACÍ 
stolek Blossom Grey, 
dřevo z gumovníku, 
cena 3 370 Kč, 
www.kare-shop.cz

V JEJICH STYLU
Světlé barvy, jednoduché linie, praktické, účelné vybavení a funkčnost 

– to je stručná definice příjemného interiéru mladých lidí, kteří se nebáli 
oslovit designérku a ztvárnit s ní svoji představu.

PŘIPRAVILA: LENKA SAULICHOVÁ

JÍDELNÍ 
stůl Astoria, lesklý lak, cena 3 699 Kč, 
www.nabytek-aldo.takeit.cz

TRANSPARENTNÍ 
židle Tobias, pružný sedák z plastu a chromovaný 
kov, cena 1 490 Kč, www.ikea.cz

INDUKČNÍ 
varná sklokeramická deska Mora VDS 641 FW, 
bílé sklo, cena 7 990 Kč, www.obchodnidum.cz

VÍCEDÍLNÝ 
obraz Řeka, 90 x 60 cm, 
cena 1 295 Kč, www.colorika.cz

ZÁVĚSNÉ 
svítidlo 2356 z řady Drum Pleat 
Pendants, chrom, sklo a textil, 
zdroj E27, 3x 40 W, vyrábí 
Searchlight, cena 5 544 Kč, 
www.rajsvitidel.cz
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Praktickou zrcadlovou niku s věšákem, 
úložnými prostory a botníkem, kam 
je možné také usednout a případně 
i odložit tašku, navrhla sama majitelka

Půdorys

1. předsíň 
2. technická místnost 
3. ložnice 
4. terasa 
5. dětský pokoj 
6. pracovna 
7. kuchyň
8. terasa
9. obývací pokoj 
10. komora 
11. WC
12. koupelna

podlahová plocha:
100 m2

1
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6
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3
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8

9

2
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EKODOMÁCNOST

Zatímco naše babičky si 
vystačily s jedním nebo se 
dvěma čisticími prostředky, 
v běžné domácnosti jich nyní 
najdeme několikanásobně 
víc. Pod palbou reklamy 
a akčních slev jsme se naučili 
používat silné chemické 
detergenty prakticky na vše, 
aniž bychom se zamysleli, 
zda je to opravdu nutné.

JDE TO 
I JINAK

TEXT: LIBUŠE LHOTSKÁ
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S

 NAŠE TIPY 
• Multifunkční čisticí přípravek vyrobíte 

z 3 dl octa, 1,5 dl jedlé sody a 2 l vody

• Čisticí pastu připravíte z 5 lžic jedlé sody 

a 5 lžic vody

• 1x za měsíc nalijte do odpadu umyvadla 

a dřezu 3 lžíce sody rozpuštěné ve 2 l vody

• Na dezinfekci a provonění toalety použijte 1 litr 

vody s 1 lžičkou tea tree oleje

Speciální prostředky na nádobí, dřezy, vany, toalety, 

podlahy, obklady, spotřebiče a na další předměty se nám 

postupně hromadí ve skříňkách. Všechny jsou silné a za-

ručeně si poradí s každou nečistotou. Společné ale mají 

i to, že výrazně zatěžují životní prostředí. Přitom lze řadu 

z nich nahradit ekologicky šetrnějšími prostředky (s ozna-

čením EŠV), u kterých výrobci garantují přibližně 70% roz-

ložitelnost. Existuje ale ještě třetí cesta – vyzkoušet zcela 

nezávadné „prostředky“, které používali naši předci. 

Možná se budete divit, co všechno s nimi vyčistíte.

KYSELÉ HVĚZDY
Obyčejný kvasný ocet nebo jeho roztok si dobře poradí 

s vodním kamenem, tuky i zápachem. Zahřátým roztokem 

se dokonale vyčistí varné konvice, napařovací žehličky či 

vodovodní baterie, zaschlé stopy mýdla na dlažbě a sa-

nitární keramice. Ocet vyčistí na nádobí skvrny od kávy 

a čaje. Okna a nádobí opláchnuté po mytí octovou vodou 

se více lesknou. V kombinaci s jedlou sodou čistí i odpa-

dy nebo připálené povrchy. Antibakteriální a dezinfekční 

účinky má citronová šťáva. Používá se například na čištění 

kuchyňských prkének nebo se přidává do vody na posled-

ní máchání prádla či oplach nádobí. 

ZMĚKČUJE A ČISTÍ
Jedlou sodu mívají doma lidé na utlumení pálení žáhy. 

Často ani netuší, že jde o multifunkční prostředek, který 

dokáže odstranit mastnotu, vyčistit textilie, zapečené ná-

dobí nebo vodovodní odpady. Používá se také na odstraně-

ní pachů v myčce (mezi mytím se nasypou na dno 2 lžičky) 

a v chladničce (vloží se 1 lžíce v malé nádobě).

OLEJ, SŮL, ŠKROB
Kuchyňské oleje rozpouštějí nečistoty a impregnují 

dřevěné povrchy, čistí a oživují povrch ratanu a proutí. 

Kuchyňská sůl je přírodní abrazivum, které dokáže vyčistit 

i připálené porvrchy. Hodí se i na odstranění mastných 

nebo barevných skvrn. Okna dobře vyčistí roztok 3 l vody 

a 1 lžíce bramborového škrobu, hustší konzistence je 

vhodná například na čistění stříbra. FO
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JINÉ SKUPENSTVÍ VODY
Multifunkčním ekologickým pomocníkem v domácnosti je 

pára, která si poradí i se silnou a zaschlou nečistotou. Parní 

mopy se používají na vytírání podlah, ruční parní přístroje 

dokážou transportovat páru i do těžko dostupných míst, 

takže dobře vyčistí i složitě tvarované předměty, jako jsou 

například radiátory ústředního topení. 

Ruční parní čistič Kärcher 
SC 952, krátká doba ohřevu 
(15 sekund), cena 1 790 Kč, 
www.rea-karcher.cz
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ŠKOLA STYLU

MINIMALISMUS 
Pánové si na dekory a zdobné prvky 

většinou nepotrpí, mnohem víc je 

zajímá jednoduchost, minimum spár 

a co nejpřehlednější uspořádání, aby 

úklid koupelny zabral co nejméně 

času. Někteří muži se nevyhýbají 

barvám, ale když už barva, tak pouze 

jeden odstín. 

SPRCHA, NEBO RELAX? 
Muži jsou veskrze praktičtí a čas-

to i konzervativnější než ženy, 

a tak většinou volí rychlé osvěžení 

ve sprchovém koutu. Při výběru vany 

inklinují spíše ke klasickým tvarům. 

Největší práci si dají s výběrem 

sprchové baterie nebo masážního 

panelu. 

JEN PRO MUŽE
Mužů, kteří si užívají stav, že jsou singl, a neměnili 
by, stále přibývá. I proto jsme se tentokrát zaměřili 
na ryze pánskou koupelnu. 

TEXT: EDITA ERBSOVÁ

KOUPELNA 

Pytel na špinavé prádlo 
ve tvaru boxovacího pytle, 
100 x 30 x 30 cm, vyrábí 
Suck UK, cena 695 Kč, 
www.myvy.cz

Stěrka na sklo/
zrcadlo Lavea, 
včetně háčku 
na zavěšení, 
nerezová ocel/
plast/silikon, 
4 x 26 x 28 cm, 
vyrábí Blomus, 
cena 869 Kč, 
www.kulina.cz FO
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KLOZET VERSUS PISOÁR
Pokud je místnost dostatečně prostor-

ná, uvítá muž pisoár, který by měl být 

moderní, ergonomický a s poklopem, 

díky kterému klozet nenaruší intimitu 

prostoru. Výběr je naštěstí veliký 

a tvar pisoáru lze sladit s tvarem 

toalety i umyvadla.

UMYVADLO A ZRCADLO
Na rozdíl od rodinné koupelny si 

muži vystačí s jedním umyvadlem 

a nevyžadují ani úložný prostor pod 

ním, ve kterém by museli stále něco 

hledat. Mnohem raději si své věci 

odloží vedle umyvadla nebo přímo 

na něj. Muži stejně jako ženy vyžadují 

dostatečně velké zrcadlo.

Kovová krabička 
s manikúrou s nápisem 
Jak svést každou ženu, 
vyrábí Balvi, cena 195 Kč, 
www.naoko.cz

Osobní váha Racing, kombinace 
analogového a digitální 
zobrazení, tvrzené bezpečnostní 
sklo, vyrábí Sencor, cena 399 Kč, 
www.tsbohemia.cz

Vana Comodo, úhel vany se 
mírně rozšiřuje a hrana slouží 
jako opěrka paží, vyrábí Bette, 
www.koupelny-waterloo.cz

PROSTOR NAVÍC
Pokud prostor dovolí, muž je schopen 

vybudovat si v koupelně miniposilov-

nu s podložkou a činkami, rotopedem 

nebo jiným přístrojem, kterým posílí 

své svaly. Muži, kteří svaly neřeší, si 

do koupelny nejspíš postaví stojan 

na noviny nebo budou hledat repro-

duktory, které odolají vlhkosti. 
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STOLOVÁNÍ

TEXT: martina paulová

Poslední týden roku si zaslouží krásně prostřený 
stůl a sváteční náladu. Štědrovečerního kapra, 
štěpánskou husu nebo silvestrovské kanapky 
naservírujte ve velkém stylu.

u STOLu
sejdeme se

Miska Stephanie red XL, 
porcelán, Ø 13,5 cm, vyrábí 
Green Gate, cena 464 Kč, 
www.apropos-shop.cz
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Ke slavnostně prostřenému stolu se o Štědrém večeru těšíme 

asi všichni. Porcelánový servis s jemným dekorem, kvalitní 

sklo, ve kterém se odráží odlesk zapálených svíček, a typicky 

vánoční dekorace spolehlivě podpoří chuť na štědrovečerní 

hostinu. U nás stále vítězí smažený kapr s bramborovým 

salátem. Štědrovečerním jídlem se stalo kapří maso teprve 

v druhé polovině 19. století, ale nejstarší dochovaný recept 

na kapra načerno je z roku 1810. Připravoval se tři dny, pekl 

se v omáčce z mandlí, rozinek, perníku, povidel, ořechů 

a sladkého piva a podával se s bramborovými šiškami. Sma-

žený kapr se dostal do české kuchyně z Rakouska koncem 

19. století. Kapří maso je nejen chutné, ale díky nízkému 

podílu tuků lehce stravitelným bílkovinám a omega-3 nena-

syceným mastným kyselinám i zdravé.

Štědrovečerní hostina

Sklenka na sekt Vinter, sklenka na víno 
Vinter, ručně foukané sklo, ceny 69 Kč 
a 79 Kč, www.ikea.cz

Svícen Förtjust, design 
J. Asshoff a H. Brogård, 
sklo, v. 20 cm, cena 149 Kč, 
www.ikea.cz

Běhoun na stůl Vinter, 100% bavlna, 
140 x 45 cm, cena 129 Kč, www.ikea.cz

Talíř Isgata, živcový porcelán, 
Ø 27 cm, vhodný do myčky 
a mikrovlnné trouby, cena 99 Kč, 
www.ikea.cz

074_077_BD12-01.indd   75 20.11.15   14:37



76 BYDLENÍ

STOLOVÁNÍ

První svátek vánoční, 25. prosinec, je v křesťanském kalen-

dáři označován jako Boží hod neboli svátek Narození Páně. 

V minulosti byl věnován hodování a rozjímání. Naši předci 

ten den skutečně odpočívali, a tudíž ani nezametali světni-

ce nebo zápraží a nestlali postele. Svátek se slavil s blízký-

mi doma, a pokud někdo přišel na návštěvu, měl přinést 

koledu. Jídla podávaná v první svátek vánoční se krajově 

liší, ale ve většině domácností se jí svíčková na smetaně 

s houskovým knedlíkem nebo vepřová pečeně se zelím. 

26. prosince na svátek svatého Štěpána se naopak chodi-

lo a někde na venkově ještě chodí na koledu a je zvykem 

navštěvovat příbuzné. Typickým pokrmem při slavnostním 

obědě je různě upravená drůbež, třeba pečená husa nebo 

kachna s houskovým či bramborovým knedlíkem a zelí. 

Na Boží hod a na Štěpána

F
O

T
O

: A
R

C
H

IV

Porcelánový servis Anmut My Color 
Emerald Green, vyrábí Villeroy & Boch, 
cena talíře 820 Kč, www.luxurytable.cz

Omáčník s podomáčníkem Toy's Delight, ručně malovaný porcelán, 
250 ml, vyrábí Villeroy & Boch, cena 1 120 Kč, www.luxurytable.cz

Nůžky na drůbež Prezident, cena 699 Kč, 
www.eshop.tescoma.cz

Pekáč s poklopem Exclusive, 
z prvotřídní nerezavějící oceli, opatřeno 
masivními úchyty a třívrstvým 
sendvičovým dnem, se samostatným 
roštem, 36 x 24 cm, cena 2 599 Kč, 
www.eshop.tescoma.cz
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Poslední den v roce je určen bouřlivým oslavám, ke kterým 

patří i výborné občerstvení. Pro někoho jsou nerozlučným 

společníkem chlebíčky, ale někteří se pouštějí do mno-

hem elegantnějších kreací. Kanapky jsou vlastně moder-

ní formou jednohubek, které se servírovaly už za první 

republiky, a jsou tak oblíbené, že se objevují na všech 

důležitých večírcích. Dají se i krásně naservírovat na různě 

velké a různě tvarované porcelánové misky. Využít může-

te i etažéry, na jejichž několik pater můžete naložit vinné 

hrozny, sýr nebo jiné lahůdky. Silvestrovské pohoštění musí 

na první pohled lákat, a proto si dejte záležet i na výzdobě 

stolu. Po náročném večeru a noci pak nezapomeňte navařit 

k novoročnímu obědu hrnec čočky. Kdyby vám nepřinesla 

peníze, dodáte tělu alespoň dostatek bílkovin.

Silvestrovské veselí

Misky Gusta, porcelán, 4 ks v setu, 
vyrábí Kapimex, cena 130 Kč, 
www.kupdarek.cz

Svícen na čajové svíčky Förtjust, 
design J. Asshoff a H. Brogård, čiré sklo, 
Ø 10 cm, cena 99 Kč, www.ikea.cz

Servírovací podnos Gustito, 
z porcelánu odolného do 200 ºC, 
38 x 16 cm, cena 349 Kč, 
www.eshop.tescoma.cz

Porcelánový servis Anmut Platinum, 
vyrábí Villeroy & Boch, cena talíře 850 Kč, 
www.luxurytable.cz
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TECHNIKA

Máme na výběr vína z celého světa. 
Jak si je co nejlépe vychutnat? Mnozí si 
chtějí nejlepší kousky archivovat, ale to 
v běžných podmínkách bytu nebo 
domu nejde. Skladování vína je věda 
a domácí vinotéka umožní i amatérovi, 
aby správně uchoval, co do vína slunce 
a pilné ruce vinařů vložily. 

VINOTÉKY
DOMÁCÍ

TEXT: KRISTÝNA LIŠKOVÁ
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VÍNO JAKO V BAVLNCE
Je třeba pamatovat na to, že víno potřebuje odpočívat v co 

největším klidu. Proto lednice, které se musí často otevírat, 

nejsou vhodným prostředím pro ukládání kvalitních kusů. 

Stejné je to i se sklepem, pokud ovšem není speciálně vyhra-

zen pro skladování vín. Běžný sklep totiž slouží ke skladová-

ní ovoce a zeleniny a pravidelně se do něj chodí. Škody by 

mohla napáchat i plíseň z brambor. Ideálním řešením je vi-

notéka. Ta dobrá má vždy antivibrační systém. Kompresor je 

uložen tak, aby se zabránilo otřesům přístroje. Police by měly 

být výsuvné na kolejnicích, abyste si mohli konkrétní lahev 

vybrat bez toho, že byste lahve jednu po druhé vytahovali. 
Luxusní  vinotéka Viniodor Liebherr LH WTES 5872, 
3 zóny, kapacita 178 lahví, cena 114 999 Kč, www.mctree.cz

Fagor VT 12, kapacita 12 lahví, 
cena 3 699 Kč, www.fagor-shop.cz 

Liebherr WTes 1672, dvouzónová, 
vestavná, kapacita 34 lahví, 
cena 49 999 Kč, www.mctree.cz

Philco PW 7 BI, 
vhodná pro 
vestavbu do 
malého prostoru, 
86 x 1 5 x 56 cm, 
kapacita 7 lahví  
cena  7 990 Kč, 
www.philco.cz
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SPRÁVNÁ TEPLOTA JE KLÍČOVÁ
Důležité je poskytnout vínu správnou teplotu při sklado-

vání. U vinoték můžete nastavovat teploty od pěti do dva-

ceti stupňů, abyste mohli skladovat všechny druhy vín. 

Na typu vinotéky a většinou i na ceně záleží přesnost teplot 

ve vnitřním prostoru. Monoklimatické jednoduché vinotéky 

mají zpravidla nižší teplotu dole. Funguje zde jednoduchý 

fyzikální zákon – teplo stoupá vzhůru. Samotný rozdíl mezi 

teplotou ve spodní a horní části závisí na výšce přístroje. 

Bílé víno potřebuje teplotu nižší, takže jej dáváme dospodu, 

červenému vínu bude dobře v horní části. Lepší a přes-

nější nastavení teploty umožňují vinotéky vícezónové či 

temperované. Jsou rozdělené na několik částí, v nichž si 

lze individuálně volit teplotu v rozmezí od pěti do osmnácti 

až dvaceti stupňů. Většina vinoték je vybavena pojistkou, 

aby teplota neklesla příliš. Pro podávání červeného a bílého 

vína zároveň se vyplatí investovat do vinotéky s funkcí dual 

zone – pro přesné nastavení dvou různých teplot v jednotli-

vých zónách pro bílé a červené víno.  

NA CO JEŠTĚ DÁT POZOR?
Vinotéka zajistí i správnou míru vzdušné vlhkosti, která by 

měla být pro víno vyšší (cca 65%), než je běžná pokojová 

(cca 50%). Přístroje bývají také zpravidla vybavené uhlíko-

vým filtrem, který umí odstranit případný zápach. 

Když byly hrozny ještě na vinici, bylo pro ně slunce ne-

zbytné, ale v lahvi již musíme jiskřivý nápoj před světlem 

chránit, proto dvířka vinotéky vyplňuje sklo s UV filtrem.

Pro běžného domácího konzumenta bez ambicí k budování archivu plně 
postačí vinotéka na 12 lahví. Na větší množství vína se již vyplatí pořídit 
si vinotéku na 32 lahví a je možné zvolit i kompromis pro 18 lahví. 

Jednozónová vinotéka Whirlpool 1600, 
kapacita 101 lahví, cena 15 630 Kč, 
www.electrocz.com

Philco PW 12, kapacita 12 lahví, 
horizontální i vertikální uložení, 
cena 3 290 Kč, www.philco.cz

Heier WS 25GA, jednozónová, 
kapacita 25 lahví, cena 9 990 Kč, 
www.heier.cz

Heier WS50GDBI, dvouzónová, 
kapacita 50 lahví, cena 17 999 Kč, 
www.heier.cz
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INTElIgENTNí fENoméN
V posledních letech jsme si díky internetu zvykli sami 

určovat čas a způsob sledování zpráv, publicis tických 

i zábavných pořadů a filmů. Od chvíle, kdy nám stejnou 

svobodu začaly poskytovat i televize, a mnohé přidávají 

dokonce něco navíc, není důvod se jim vyhýbat.

Zásadním zlomem byl nástup tzv. Smart TV s integrova-

ným internetovým prohlížečem umožňujícím vytvoření 

vlastního programu přímo v televizi, nahrávání i poza-

stavení aktuálně vysílaných pořadů, sledování streamo-

vaných filmů z internetu nebo jejich stahování a také 

přehrávání internetových kanálů a televizí. Bezdrátový 

přístup navíc dovoluje snadné prohlížení fotografií, videí 

a dalších multimediálních obsahů uložených v počítačích, 

laptopech, tabletech i telefonech. Součástí bývají vlastní 

aplikace, zabudovaná kamera usnadňující např. komunika-

ci přes skype, dálkové ovládání s qwertz klávesnicí a mno-

ho dalších doplňků a funkcí. Někteří výrobci umožňují 

také snadnou aktualizaci televizí vyšších modelových řad.

FlexiBilNí 

zábAvA
Zlé jazyky ještě nedávno předpovídaly konec televize jako zdroje informací 
a zábavy. Současným interiérům však vyloženě sluší elegantní linie plochých 
televizí, jejichž sofistikované technologie přivedly i ty nejzhýčkanější diváky 
od tabletů a projektorů zpátky před televizní obrazovky.
TEXT: JANA POLOMOVÁ

Jedinečný zážitek poskytne 
Philips Tv řady 8600 se 
čtyřstrannou technologií 
Ambilight a systémem Android, 
úhlopříčka 139 cm, cena na dotaz, 
www.philips.cz
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Smart TV UE46 F8000, LED, 
úhlopříčka 116 cm, 3D, možnost 
ovládání hlasem a pohyby, cena 
26 999 Kč, www.samsung.cz

Televizor Samsung UE50ES6710, úhlopříčka 127 cm, 
3D, Smart  funkce a možnost ovládání Smart telefonem, 
cena  26 720 Kč, www.dno.cz

Televizor LG Cinemana, LG 65UF950V, 3D Smart 
LED, je trochu větší investicí. Úhlopříčka 164 cm, 
pasivní 3D, magický ovladač, cena 80 962 Kč, 
www.electroworld.cz

Televizor Sony Bravia KDL 32W705C, 
úhlopříčka 80 cm,  LED, možnost 
přímo stahovat fotografie ze 
smartphonu, cena 11 869 Kč, 
www.elviapro.cz

Televizor Sencor SLE 22F55M4, úhlopříčka 55 cm,  
LED, vestavěný HDD, cena 3 990 Kč, www.nakupka.cz
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Televizor Panasonic VIERA TX-32CSW514 Smart 
LED, úhlopříčka 80 cm, nahrávání na HDD, prostorový 
zvuk, zrcadlení obrazu, cena 10 490 Kč, www.mall.cz

Smart TV Samsung UE55J5672, úhlopříčka 
138 cm, cena 20 990 Kč, www.datart.cz

Televizor Sencor SLE 43F57TCS, úhlopříčka 
109 cm, LED, cena 6 990 Kč, www.czc.cz

Televizor Samsung UE48H6400, 
3D Smart LED, úhlopříčka 121 cm, fotbalový 
mód, cena 16 990 Kč, www.alza.cz

Televizor LG 60UF778V, úhlopříčka 
151 cm, Smart LED, webový prohlížeč, 
magický ovladač, cena 34 990 Kč, 
www.alza.cz
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Parametry, které se Počítají  
Pro samotné sledování televize pak zůstávají stěžejními 

vlastnostmi rozměr a kvalita obrazu a zvuku. Nejvyšším roz-

lišením je v současnosti 4K (3 840 x 2 160 pixelů) nabízející 

čtyřikrát více obrazových informací než dnes již standardní 

Full HD (1 920 x 1 080). Aby jeho kvality vůbec měly možnost 

se projevit, je nutné k tzv. Ultra HD televizoru připojit Blu-ray 

přehrávač disků ve stejném formátu. Standardní digitální 

vysílání má totiž natolik nízké rozlišení, že při jeho sledo-

vání na větší obrazovce vyniknou všechny jeho nedostatky 

v podobě méně ostrého obrazu a při HD kvalitě přenosu zase 

budete spokojeni i s televizí s rozlišením Full HD. Důležitý je 

také rozměr úhlopříčky. Skutečně velký televizor nemá smysl 

pořizovat do malého prostoru. Optimální vzdálenost při 

sledování je totiž přibližně dvojnásobek až trojnásobek délky 

úhlopříčky a pro každého je tak vhodný jiný rozměr. Dalším 

parametrem, který stojí za pozornost, je kontrast, u kterého 

platí, že čím je jeho hodnota vyšší, tím lepší je výsledný ob-

raz. Spotřebu pak určuje především technologie podsvícení, 

a nepřekvapí proto, že LED a OLED televizory jsou mnohem 

úspornější než klasické LCD nebo plazmové, které jsou 

spíše na ústupu. Vzhledem k oblibě subtilních konstrukcí, 

které neposyktují dostatek prostoru pro umístění výkonných 

reproduktorů, optimálního zvuku lze dosáhnout připojením 

televizoru k sound systému nebo soustavě domácího kina. 

Loewe art 40 UHD  
zkrátí i nejrychlejší časy 
přepnutí kanálů, úhlopříčka 
102 cm, kompatibilní 
s technologií 3D, výkon 
reproduktorů 2x 40 W, 
snadnější ovládání 
prostřednictvím nové 
aplikace Loewe Smart 
Assist, cena 52 000 kč, 
www.loewe.cz
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NÁVODY

PŘIPRAVILA: EDITA ERBSOVÁ, FOTO: STARS FOR EUROPE

Poinsettie neboli vánoční hvězda 
je nádherná dekorativní rostlina, 
která vám pomůže působivě vylepšit 
obvyklou vánoční výzdobu. 

VÁNOČNÍCH 
SVÁTKŮ

HVĚZDNÉ 
PŘIVÍTÁNÍ

SVÁTEČNÍ 
DEKORACE 

3x
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Místo dropsů 
použijte korálky, 
kamínky nebo 
vánoční řetězy

Kovovou konstrukci svítidla 
nastříkejte libovolnou barvou 
a nechte zaschnout

Květináček usaďte do konstrukce 
a doplňte vánočními ozdobami nebo 
LED světýlky na stromeček. Poinsettie 
milují světlo a teplo 15 až 22 °C

Do vnitřní vázy nalijte vodu 
a vložte do ní kytici vytvořenou 
z poinsettie a jiné zimní zeleně. 
Únik mízy z uříznutých stonků 
zastavíte ponořením do vody 
ohřáté na 60 °C a následně 
do chladné vody

Vytvarovaný drát nasuňte 
na kornoutek. Můžete ho ozdobit 
vánočními baňkami nebo 
jmenovkou

Krepový papír nastřihejte na výšku 
květináčku, kterým jej obalte 
a zafixujte tavnou pistolí

Menší vázu vložte do větší 
a do prostoru mezi nimi nasypte 
červenobílé dropsy

Poinsettie v mini velikosti obalte 
vlhkým mechem a umístěte 
do kornoutových květináčů

Vytvarujte dekorační drát tak, aby se 
dal nasunout na kornoutek a zároveň 
vzniklo očko na zavěšení na židli

HRÁTKY 
S DRÁTKY

SLADKÁ 
ROZKVETLÁ 
VÁZA

NÁPADITÁ 
OZDOBA ŽIDLE
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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

F
O
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K

PORADNA

APLIKACE, 
KTERÁ 

NÁS BAVÍ

REDAKTORKA
EDITA RADÍ

MALOVÁNÍ BYTU LEVOU ZADNÍ 
Chystáte se malovat a děsíte se výpočtů a porovná-

vání barevných vzorníků? Mobilní aplikace Primalex 

vás toho všeho ušetří. Jednoduše vyměří plochu, 

kterou chcete vymalovat, a vy tak koupíte jen tolik 

barvy, kolik opravdu spotřebujete. Aplikace rovněž 

umí identifikovat přesný odstín vámi zadané barvy, 

která se vám líbí třeba na obrázku v časopise, 

a vyhledá vám nejbližší prodejnu barev. Aplikace 

používá celosvětově používané barvy ze vzorníku 

NCS s 1 950 odstíny. Aplikace Primalex je dostupná 

ke stažení pro Android i iOS.

PRVNÍ BYTOVÝ DŮM, 
KTERÝ ŠETŘÍ PITNOU 
VODU
Skanska zahájila prodej v místním 

měřítku jedinečného bytového domu, 

který využívá systém pro hospoda-

ření se šedou vodou. To znamená, že 

voda z umyvadel, van a sprch bude 

po přečištění využívána pro spla-

chování toalet. Díky tomuto řešení 

obyvatelé bytového domu uspoří 

až 6 000 l pitné vody denně. Roční 

úspora na vodném a stočném by měla 

být cca 168 300 Kč na projekt. Kromě 

vyšší šetrnosti k životnímu prostředí 

a zmíněným finančním úsporám 

developer projektem přispívá také 

k vyšší soběstačnosti budov. 

Stejně jako předchozí domy v projektu 

Botanica je i tento navržen v nízkoener-

getickém standardu, což znamená 

důkladně zateplený obvodový plášť 

budovy, kvalitní okna a solární termické 

kolektory na střeše bytového domu, 

které budou využity pro předehřev tep-

lé vody. U domu bude navíc umístěna 

akumulační nádrž pro zachycování 

dešťových vod, jež mohou být dále vy-

užity pro zalévání zeleně v okolí domu. 

Všechny byty nabídnou  komfort 

balkonu či terasy, některé budou mít 

předzahrádky. V podzemním podlaží 

bytového domu bude kolárna a míst-

nost se sprchou pro mytí kol, kočárků 

či zablácených tlapek psů. V rámci této 

etapy je navíc naplánovaná výstavba 

přilehlého parku s odpočinkovými zó-

nami, jehož součástí bude také dětské 

hřiště. Ceny bytů v novém projektu 

jsou srovnatelné s cenami novostaveb 

v okolí, www.skanska.cz 
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Nárok na kotlíkovou dotaci má každý dům, 
kde je zdrojem tepla kotel na pevná paliva 
s ručním podáváním. Nepropásněte ji! 

NAKUPUJETE 
RÁDI V AKCI? 
Letáky obchodních řetězců nám sice 

vytrvale plní schránky, ale ne vždy 

se k nám leták oblíbeného obchodu 

dostane, a navíc, kdo si má všechno, 

co chce koupit, pamatovat? Web 

Kupi.cz shromažďuje všechny akční 

ceny potravin, drogerie a dalších věcí 

na jednom místě. Na stránkách si 

můžete prohlížet letáky a najdete tam 

i přehled produktů, které jsou aktuálně 

v akci. Kupi.cz si můžete stáhnout jako 

aplikaci, ve které si zaškrtnete oblíbe-

né obchody a produkty, které ve chvíli, 

kdy budou v akci, vám už neuniknou. 

Neocenitelná je i možnost vytvořit si 

nákupní seznam, www.kupi.cz

BYTY U DUBU 
V první etapě projektu Byty u dubu zbý-

vá rok před dokončením už jen 17 vol-

ných bytů ze 157, a proto se developer-

ská společnost Kuchař & Thein rozhodla 

nabídnout dalších 35 ve druhé etapě. 

Projekt se nachází v Praze 4-Modřanech 

nedaleko cyklostezky, v lokalitě s veške-

rou občanskou vybaveností a v blízkosti 

tramvajové zastávky. Většina bytů je 

dispozice 3 + kk nebo 4 + kk o ploše až 

116 m2 a všechny mají komoru, balkon 

nebo terasu. Součástí jsou také byty 

s tzv. chytrou dispozicí 1/2 + kk  umož-

ňující jednoduchou úpravou plánované 

polopříčky vytvořit jeden velký obytný 

prostor, nebo si pokoj naopak oddělit 

a vytvořit plnohodnotný 2 + kk. Projekt 

získal ocenění Realitní projekt roku 2014 

v Praze 4. Cena od 34 612 Kč/m2, 

www.byty-u-dubu.cz

CHCETE OBCHODOVAT NA BURZE  
NEBO SE NAUČIT ZÁKLADY SEBEOBRANY?
I když už jste ze školy dávno pryč, 

nenapadá vás občas, že by bylo fajn se 

k učení vrátit? Na portálu Naucmese.cz

najdete nespočet zajímavých kurzů – 

od pečení kváskového chleba přes 

základy grafiky a jazyků po kurz sebe-

obrany nebo tvorby životopisu. Svůj 

kurz si jednoduše vyhledáte podle lo-

kality a především vašich zájmů. A co 

je hlavní, nezaplatíte za ně horentní 

sumy, protože lektoři jsou převážně 

nadšenci, kteří se chtějí především 

podělit o své znalosti. A jelikož portál 

staví na jednoduchém mottu, že kdo-

koli může naučit kohokoli cokoli, mů-

žete se sami stát lektorem a předávat 

zase dál své znalosti. Více informací 

najdete na www.naucmese.cz 
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rozhovor
 BarBora Špotáková
•	 Narodila se 30. 6. 1981  

v Jablonci nad Nisou

•	 Celá rodina, maminka, otec i bratr, 

dělala atletiku závodně

•	 Po tatínkovi má slovenské  

a maďarské geny

•	V r. 2009 absolvovala Českou 

zemědělskou univerzitu, obor životní 

prostředí

•	Jejím životním partnerem je 

profesionální hasič Lukáš Novotný, 

s nímž má syna Janka (2013)

•	 Největší sportovní úspěchy: 

dvojnásobná olympijská vítězka 

z LOH 2008 v Pekingu a LOH 2012 

v Londýně 

•	 Od 13. září 2008 je také držitelkou 

světového rekordu v hodu oštěpem 

v ženské kategorii s výkonem 72,28 m
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B
TexT: jana VaňátkoVá, FoTo: jiří Hurt

Barbora Špotáková je v současnosti naše nejúspěšnější atletka, ale také 
a především maminka dvouletého Janečka a polovina sehraného tandemu, 
který tvoří se svým přítelem Lukášem. V Unhošti u Prahy si vloni společně 

postavili dům, který promysleli do posledního detailu.   

Vše jsme dobře
promysleli

bára s Lukášem bydleli v malém bytě 

v centru Prahy a stejně jako mnoho 

jiných lidí toužili po větším prostoru 

a hlavně po přírodě. „Lukáš je navíc vel-

ký kutil, velmi zručný, nedovedl by jen 

tak sedět v bytě. A já jsem taky nejradši 

na zahradě nebo v lese,“ vysvětluje 

dvojnásobná olympijská vítězka a mist-

ryně světa v hodu oštěpem důvody, proč 

se pustili do stavby domu.   

  

sTraTegická Unhošť
bára s Lukášem lokalitu pro stavbu 

domu vybírali velmi pečlivě. 

„Pozemek jsme si koupili před pár lety 

za první společně našetřené peníze. 

Vyhlídli jsme si ho v Unhošti u Prahy. 

Vybrali jsme si středobod mezi Prahou, 

kde často pobýváme, sýkořicí, kde bydlí 

Lukášovi rodiče, Kladnem, kam jezdím 

trénovat, a berounem, kde Lukáš pra-

cuje jako profesionální hasič. V Unhošti, 

jenom 1,5  km od nás, navíc bydlí moje 

maminka. je už v důchodu a s janeč-

kem nám hodně pomáhá. babička – to 

je základ. bez ní bych návrat po mateř-

ské ke sportovní kariéře určitě takhle 

nezvládla. Když jedu do Prahy na tré-

nink, vysadím u ní janečka a pokračuju 

dál. syna často hlídá i druhá babička 

v sýkořici, ale ta je ještě zaměstnaná. 

Každopádně máme všechno dobře 

zorganizované,“ pochvaluje si bára 

a na moji otázku, zda netoužili po „za-

padlejším“ místě někde v přírodě, vrtí 

hlavou. „Kdepak, Unhošť nám vyhovuje 

svojí velikostí. Žije tu 5 000 obyvatel 

a je tu veškerá občanská vybavenost. 

baví nás, že si můžeme dojet na kole 

na nákup a že třeba i později nebudeme 

muset janečka nikam vozit. Nechci být 

taxikářka.“    

náročný rok 
Zajímá mě, jestli bára měla čas se 

do stavby zapojit, nebo zda to spíš byla 

starost jejího partnera. „Lukáš si vzal 

stavbu na svá bedra. Poslední dva roky 

je to, s nadsázkou řečeno, náplň jeho 

života. Ale my jsme zvyklí dělat všechno 

společně. Takže přípravy na stavbu 

probíhaly tak, že Lukáš všechno nastu-

doval, technologie a postupy, připravil 

mi jakýsi předvýběr a pak jsme o tom 

spolu diskutovali a hledali nejvhodnější 

řešení.“ 

Často se scházeli s architektem a spo-

lečně dům tvořili. mnoho prací na stav-

bě si dělal Lukáš sám nebo s pomocí 

kamarádů. „Loňský rok byl docela ná-

ročný. Až se divím, že jsme to tak dobře 

zvládli. Narodil se nám syn, postavili 

jsme dům. Pro mě bylo nejhorší dojíždět 

z Prahy na stavbu, přitom jsem vozila 

janečka s sebou na tréninky na julisku. 

To jsem ještě byla ve skupině s Honzou 

Železným a musela jsem se řídit pravi-

dly skupiny.“

nejlepší Technologie
V jednom rozhovoru, který vyšel asi 

před sedmi lety, bára říká, že touží 

po „přírodním domku“. Ptám se, co 

tím myslela. „Tenkrát mě asi upoutalo, 

jak někdo staví z hlíny nebo ze slámy. 

Naštěstí můj Lukáš je velmi rozumný, 

takže mě vždycky usměrní. Navíc jako 

profesionální hasič vybírá takové ma-

teriály, aby vydržely třeba sto let. Věří 

tradičním postupům i materiálům.“

Proto se také hned od začátku rozhodli 

stavět cihlový dům. „o dřevostavbě 

jsme vůbec neuvažovali. Lukáš dřevo 

na stavbě nechce a zároveň jsme 

nechtěli žádnou termoizolaci. osobně 

se mi dost příčí, jak se všechno obkládá 

polystyrenem. Připadá mi divné, že 

bych si měla dát na cihlovou stěnu 

ještě nějakou vrstvu polystyrenu nebo 

vaty… Proto se nám tak zalíbila cihla 

Heluz, která už je vyplněná polystyre-

nem. Lukáš všechny technologie dlouho 

studoval a nakonec se dobral toho, že to 

bude nejlepší řešení. Původně jsme ani 

nevěděli, že se jedná o český výrobek. 

Cihlu plněnou polystyrenem Lukáš 

objevil na rakouském webu, až posléze 

zjistil, že jde o výrobek, který tam dodá-

vá česká firma Heluz.“

A jak se tato volba osvědčila? „jsme 

maximálně spokojeni. I v letošních 

vedrech byl uvnitř domu pořád příjemný 

chládek. Cihly plněné polystyrenem 

fungovaly perfektně i v zimě. máme 

tepelné čerpadlo, a i když byly mrazy, 

topili jsme jen trochu a v domě bylo 

pořád krásně teplo,“ pochvaluje si bára. 

od chvíle, kdy dostavěli, neměli prý 

také v domě vůbec žádnou vlhkost. 

„Většině lidí se dlouho rosí okna, ale 

u nás nic takového nenastalo. To podle 

mne dělá ta cihla.“ 

Cihlu plněnou polystyrenem jsme 
objevili na jednom rakouském 
webu, až posléze jsme zjistili, že jde 
o výrobek české firmy Heluz
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ZMĚNA 

JE ŽIVOT
O tom, že typový projekt nemusí být konečnou 
variantou, ale naopak výchozím bodem k realizaci 
osobitých představ a do budoucna nabídne řešení 
měnících se nároků na obytný prostor, svědčí 
návštěva domu, který bude ve chvíli, kdy budete 
číst tento článek možná už zase trochu jiný.
TEXT: ZUZANA OTTOVÁ, fOTO: ROBERT VIRT

Změna dispozice 
i umístění oken 
otevřely dům 
do zahrady
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IInvestoři, mladí manželé, byli od prvních úvah o vý-

stavbě otevřeni námětům a odborné diskuzi, jež vy-

ústily ve spolupráci s projektovým ateliérem  Thermo 

Plus, konkrétně s Ing. Karlem Peterkou. Nejprve 

přehodnotili výběr rodinného domu s ohledem na již 

zakoupený pozemek v kopcovitém terénu na okra-

ji okresního města v severovýchodních Čechách 

a podle aktuálních potřeb nechali upravit zvolený 

typový projekt rodinného domu Ája. Kromě nutného 

zrcadlového převrácení půdorysu se změny zásad-

ního charakteru promítly jak do vzhledu stavby, tak 

do dispozice.

Čisté linie oživuje hra 
kontrastních barev, aniž by 
narušila nenápadnou 
eleganci stavby

Přikoupený pozemek nejen rozšířil relaxační 
plochu, ale současně vytvořil prostor pro 
přístavbu, která naváže na boční stěnu domu
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Jídelna je doslova zalita 
sluncem přicházejícím 
francouzským oknem vedoucím 
z terasy i velkou prosklenou 
plochou boční stěny

Obývací pokoj je srdcem 
i komunikační 
křižovatkou domu
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Na první pohled
Bílá fasáda minimalistické stavby září do ulice zpoza 

stylově stejně jednoduše pojatého a přitom sofistikovaně 

řešeného plotu. Při druhém pohledu více zaregistrujeme 

garážové stání s integrovaným skladem zahradního náčiní 

přiléhající k boční stěně domu. Nenápadnou eleganci mu 

totiž dodává kamenný obklad, jenž barevně koresponduje 

se střešní krytinou sedlové střechy. Garážové stání je sou-

časně nejnápadnější změnou v typovém projektu, neboť si 

ho investoři zvolili namísto klasické garáže, která by jinak 

vyrostla u jedné ze štítových stěn. Tato změna rozhýbala 

celý projekt. Stání slouží jako krytý vstup do domu, původ-

ně zde navrhované dvojdílné francouzské okno dostalo 

logicky nové místo ve štítové stěně směřující do zahrady. 

Pro větší efektivitu, co se přísunu světla do interiéru i opti-

málnosti dispozičního uspořádání týká, došlo ještě k dalším 

úpravám okenních otvorů.

Obytný prostor v pohybu
Při úpravě dispozice přízemí byl největší důraz kladen 

na praktičnost vycházející z potřeb čtyřčlenné rodiny. 

Centrální obytný prostor, do něhož se vstupuje ze zádve-

ří, vymezuje plocha ve tvaru písmene L. Obývací pokoj, 

v němž se o navození „tepla domova“ stará do stěny 

zapuštěná krbová vložka, přechází volně do jídelní části, 

odkud lze vstoupit do kuchyňského koutu situovaného 

do kratšího ramene pomyslného písmene. Obývací pokoj je 

ve své podstatě komunikační křižovatkou domu, neboť od-

tud vede schodiště do patra, vstupuje se z něj na venkovní 

terasu, ale také do samostatné pracovny, o níž v souvislosti 

se změnami bude ještě řeč. 

Vrátíme-li se zpět do zádveří, najdeme v něm prostor pro 

odkládání svršků, původně navrhovaný jako uzavřená 

šatna, a dále dveře do koupelny a komory pod schodištěm, 

která zároveň slouží jako prádelna.

Patro je vymezeno výhradně soukromí rodiny. Preference 

při úpravách projektu měly dětské pokoje. Oproti tomu 

z ložnice rodičů ukrojila úprava část prostoru, kam se 

přesunulo schodiště, díky čemuž v druhé části patra vznikl 

dostatečný prostor pro vybudování rodinné koupelny a sa-

mostatného WC, což je přes všechny módní trendy vždy 

nejefektivnějším, nejestetičtějším a současně i nejhygienič-

tějším řešením sanitární oblasti bydlení.

Takto vypadalo upravené dispoziční uspořádání typové-

ho domu Ája donedávna. Situace majitelů domů se však 

změnila po stránce pracovní a bylo třeba přistoupit k dal-

ším změnám vzhledem k nutnosti získání dostatečného 

prostoru pro kancelář, aby mohli řídit své profesní aktivity 

z domova. Protože již před časem přikoupili sousední 

pozemek a s ohledem na co nejmenší narušení běhu do-

mácnosti, zvolili přístavbu navazující na stávající pracovnu. 

Přibude tak nová rodičovská ložnice s šatnou a prostorná 

koupelna. Pod architektonickým návrhem přístavby je 

podepsán Ing. arch. Vojtěch Peterka, autorského dohledu 

se opět zhostí  projektový ateliér Thermo Plus pod vedením 

Ing. Karla Peterky.

Koupelna v patře nabízí 
možnost rychlé očisty 
i relaxační koupele

Pracovní plocha kuchyňské 
linky včetně dřezu má přímé 
denní osvětlení
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TECHNICKÉ ÚDAJE
 Dispoziční řešení: 5 + 1

 Užitná plocha: 127,65 m2

 Zastavěná plocha:  141,73 m2

 Konstrukční řešení: nepodsklepená dvoupodlažní stavba 

na betonových základových pasech, broušená cihla 

Porotherm 24 zateplená, tepelná izolace 20 cm minerální 

vata, na fasádu byla použita silikonová omítka Weber.

pas silikon odstín bílý a kamenný obklad, interiérové 

schodiště železobetonové monolitické s vinylovým 

obkladem 

 Střecha: dřevěný vaznicový krov, betonová střešní taška 

Bramac Tegalit

 Výplně otvorů: vchodové dveře a okna Rehau plastová 

s izolačním trojsklem, střešní okna Velux dřevěná 

s polyuretanovým nátěrem a izolačním trojsklem, 

interiérové dveře Prüm celoskleněné i částečně prosklené

 Podlahy: vinyl, dlažba

 Vytápění:  plynový kondenzační kotel, podlahové 

teplovodní vytápění, pouze v koupelně topný žebřík, 

krbová vložka

 KONTAKT: 
 THERMO PLUS – projektový ateliér 

 Ing. Karel Peterka, Ostrčilova 930, Trutnov 

tel.: 499 816 130, mobil: 603 498 475

 e-mail: peterka@thermo-plus.cz, http://thermo-plus.cz

Klasicky, a přesto rychle 
Co se týče způsobu výstavby, zvolili si investoři klasickou 

cestu zděním, pro lepší tepelněizolační vlastnosti a ener-

getickou úspornost stavby se rozhodli pro zateplenou 

broušenou cihlu Porotherm 24, kterou ještě zkombinovali 

se zateplením minerální vatou o tloušťce 20 cm. Díky tomu 

dům prakticky dosahuje parametrů odpovídajících nízko-

energetické stavbě. Jako zdroj tepla instalovali v celém pro-

storu podlahové teplovodní vytápění napojené na plynový 

kondenzační kotel. Za vytápění plus ohřev vody zaplatí 

ročně okolo 17 tisíc korun, přičemž standardní teplota 

v obytných místnostech dosahuje 23 °C.

Důležitou informací je pak skutečnost, že přestože se jedná 

o zděnou stavbu, byla dokončena za pouhých 11 měsíců, 

během nichž stihl dům i tzv. vymrznout. Naprostou spoko-

jenost s výstavbou a následným užíváním jistě zásadním 

způsobem ovlivnilo to, že oslovili Ing. Peterku z projektové-

ho ateliéru Thermo Plus, a to na základě dobrých referencí, 

jež tato realizace jen dotvrzuje. Ing. Peterka se na výstavbě 

podílel od prvotního typového projektu až po kolaudaci, 

kromě návrhu a úprav projektu působil při výstavbě jako 

autorský dozor. Rychlost realizace samozřejmě významně 

ovlivnili i prověřené firmy a řemeslníci, s nimiž investoři 

řešili výstavbu formou subdodávek, ale rovněž i samotní 

investoři, kteří se během výstavby neodchylovali od upra-

veného typového projektu a nepřicházeli s žádnými „řeše-

ními za pochodu“.

Díky kamennému 
obkladu se garážové 
stání se skladem 
stalo přirozenou 
součástí zahrady

přízemí:
1. předsíň 
2. technická místnost 
3. parkovací stání 
4. sklad 
5. kuchyň 
6. obývací pokoj 
7. pracovna
8. WC
9. šatna

patro: 
10. ložnice 
11. dětský pokoj  
12. dětský pokoj 
13. koupelna 
14. úložný prostor 
15. WC
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Bydlení
v zahráDkářské 
kolonii

Na okraji západočeské metropole se v mírném 
severním svahu pohodlně usadila dřevěná 
vilka určená k celoročnímu bydlení. S úctou 
a respektem ke kontextu místa navrhl architekt 
Veselák svěží dřevostavbu s vyzděným jádrem, 
která lehce vklouzla do prostředí chatové osady.

TexT: Daniela RígRová, FoTo: Jiří eRnest
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Na terase stíněné pergolou 
a velkou jabloní je příjemně 
po celý den. Dům obložený 
neupraveným přírodním dřevem 
postupně šedne a splývá se 
zahradou, v níž se podařilo 
zachovat staré stromy  

BYDLENÍ 97

PPříměstská zahrádkářská oblast v posledních letech 

zarůstá novými rodinnými domy. „Hledali jsme odpověď 

na otázku, jak se chovat v rekreační zóně, která má svá ar-

chitektonická specifika,“ říká autor projektu Ing. arch. Ja-

romír Veselák ze studia Aeroplan. „Šlo nám o zhodnocení 

potenciálu místa a respektování okolí. Nepřipadalo v úva-

hu, aby dům vypadal jako klasický katalogový projekt 

umístěný v zahrádkářské kolonii. Proto nevyčnívá. Snažili 

jsme se také zachovat maximum vzrostlých stromů, zde 

jsou to jabloně,“ doplňuje svoje vyprávění. Mezi soused-

ními stavbami hezky usazený dům zůstává štíhlý, aby se 

netlačil sousedům do oken a zároveň si zachoval měřítko 

chaty. Místními regulativy určený limit 100 m2 zastavěné 

plochy rozvíjí téma o další úkol – vytvořit na úzké parcele 

minimální dům s maximálním využitím daného prostoru. 
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98 BYDLENÍ

V souladu s krajinou
Dřevěný hranol s pultovou střechou cituje nízký severní 

svah a stoupá od příjezdové cesty směrem do zahrady, 

ke slunci otevřené jižní terase. Její dřevěná paluba 

i kryté stání pro dvě auta představují dynamizující 

prvek jinak poměrně uzavřené stavby – z hmoty domu 

vybíhají dvě křídla pergol s diagonálně vsazenými 

nosnými sloupy, které přiznávají tematickou inspiraci 

slavnou Fragnerovou Orvilou v Nespekách. Dynamika 

svažitého terénu proniká i do samotné stavby – vertiká-

la dvojramenného schodiště posouvá obytné prostory 

vždy o polovinu podlaží a tvoří jedinou komunikaci 

domu. Všechny místnosti přiléhají ze tří stran přímo 

ke schodišti, a tak žádné další chodby nesnižují počet 

využitých metrů. Nejníže položená pracovna oddělená 

od dalších částí domu umožňuje nerušený přístup pra-

covním návštěvám. Kolem technického zázemí vedou 

první schody k hlavní obytné místnosti s kuchyní a vol-

ným vstupem do zahrady. O další polovinu patra výš je 

umístěna ložnice rodičů s koupelnou a nejvýše vystou-

pají děti do rozlehlého pokoje připraveného k rozdělení 

na dva menší, až odrostou společným hrám.

S čím si rozumí 
dřevostavba?
Během jedenácti měsíců vznikla pasivní dřevostavba 

na betonové desce s klasickými základovými pasy. 

Lehký skelet s minerálním zateplením kryje fasáda 

z překládaných prken sibiřského modřínu v kombinaci 

s režnou pálenou cihlou. Pohledové cihelné zdivo chrání 

a oživuje postranní stěny stavby v místě schodiště 

a kuchyňského výklenku. Do třetice se cihla uplatňuje 

ve formě krbové zídky v hlavním obytném prostoru 

a prostupuje prosklenou jižní stěnou až na terasu. 

Drobné detaily tak téměř minimalistickou stavbu 

posouvají k jednoduchému, leč originálnímu bydlení. 

„Schodišťové jádro a některé stěny domu jsou postave-

ny z akumulačních vápenopískových cihel. Jsou vysoce 

únosné a umějí vyrovnávat určitou nevýhodu nízké 

tepelné setrvačnosti dřevostaveb. Dům tak rychle ne-

vychladne ani se nepřehřívá. Dobrá dřevostavba v sobě 

musí obsahovat masivní, hmotnou část, aby v lehké, 

dokonale zateplené obálce dokázala akumulovat teplo,“ 

vysvětluje architekt Veselák. Systém vytápění musel 

zohlednit severojižní orientaci domu. Vzhledem k tomu, 

že radiátory pružněji reagují na zdroj tepla než podla-

hové topení, jsou jimi osazeny všechny místnosti, pod 

prosklenou stěnou v obytném prostoru je zabudovaný 

podlahový konvektor. Teplo v domě zajišťují střešní 

solární panely a teplovodní integrovaný zásobník 

tepla, který je zároveň připojený na krbovou vložku, 

a elektrický dohřev v případě, že nesvítí slunce. Systém 

doplňuje řízené větrání s rekuperací.
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100 BYDLENÍ

TECHNICKÉ ÚDAJE
 Celková zastavěná plocha: 100 m2 

 Konstrukce: difuzně otevřená dřevostavba 

na betonové základové desce; vnitřní 

jádro z vápenopískových cihel; fasáda 

– překládaná prkna sibiřského modřínu, 

režné pálené cihly 

 Střecha: pultová, střešní fólie  

z měkčeného PVC  

 Podlahy: plovoucí podlaha – jasanová 

kantovka; keramická dlažba v koupelnách, 

technické místnosti a na schodišti, 

poslední rameno schodiště z jasanu

 Výplně otvorů: dřevěná eurookna meranti; 

dveře dýhované v truhlářské rámové 

zárubni s bezfalcovým kováním 

 Vytápění: střešní solární panely a krb 

s teplovodním výměníkem napojené 

na integrovaný zásobník tepla, elektrický 

dohřev; radiátory a konvektory

 Větrání: řízené s rekuperací tepla 

 Autor návrhu zahrady: Ing. Jakub Chvojka

 KoNTAKT: 
 AtelIér AeroPlAn 

 Zábělská 853/46, Plzeň 

www.aeroplan.cz

Dominantní prvek přízemí 
představují přiznané dřevěné 
stropní trámy. Krbová stěna 
z režných cihel příjemně 
oživuje prostor a plynule 
pokračuje ven na terasu
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101BYDLENÍ

Estetika interiéru je založena na kontrastu 
hladkých bílých ploch a přírodního dřeva. 
Většina obytných místností má plovoucí 
jasanové podlahy, v hale je dlažba v tónu 
jemné šedé

Ozvěny českého 
chatařství
Díky nadšenému klientovi, který zároveň patří k okruhu 

přátel autora, mohla vzniknout technicky i vzhledově 

zajímavá stavba. „Přestože je investor sám stavař, udě-

lal mezi kamarády architekty interní soutěž na projekt. 

Chtěl získat co nejvíc nápadů, a ačkoli je z oboru, hledal 

inspiraci. Někdy vzniknou zbytečně banální domy, 

když se člověk přecení a myslí si, že to zvládne sám,“ 

říká architekt. „Často u nás převažuje tendence si vše 

nastudovat a také sám udělat. Na realizaci je to potom 

znát. Podle mého názoru má tradice českého kutilství 

kořeny v době socialismu, kdy kvalita řemesla téměř 

vymizela,“ hledá vysvětlení architekt. V tomto přípa-

dě klient ve spolupráci s odborníky dokázal postavit 

stavbu, která skvěle zapadá do příměstské části zápa-

dočeského centra. „Situace, kdy jsou někdejší chatové 

a zahrádkářské kolonie i se svým specifickým koloritem 

přeměňovány na oblasti individuálního bydlení, je 

totiž poměrně častá, a proto stojí návrh každého domu 

do takového prostředí za úvahu i jako plnohodnotné 

a architektonické téma,“ doplňuje J. Veselák. 
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102 BYDLENÍ

Dětský pokoj je zařízen praktickým nábytkem 
z dýhovaných a lakovaných MDF desek. 
V budoucnu jej bude možné podle potřeby 
rozdělit na dvě samostatné místnosti

Jednotlivé části dispozice 
jsou vzájemně posunuty 
o polovinu výšky podlaží 
a propojeny otevřeným 
dřevěným schodištěm. 
Díky vysokému oknu má 
komunikační jádro domu 
dostatek denního světla

Půdorys
8

7

6

5

4

2

3

1

12

9

10

11

přízemí:
1. předsíň, 2. pokoj pro hosty, 
3. parkovací stání, 4. koupelna 
s WC, 5. šatna, 6. kuchyň, 
7. obývací pokoj, 8. parkovací stání

patro: 
9. dětský pokoj, 10. WC, 
11. koupelna s WC, 12. ložnice
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komerční prezentace

O

Skleněné obklady  
s fototiskem 

Slevový kupon na montáž produktů
fi rmy Barevná skla v hodnotě

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

obrovským trendem poslední doby jsou 

skleněné obklady s fototiskem. když do naší 

krásné země tento fenomén dorazil, nemoh-

la firma barevná skla jako jednička na trhu 

interiérového skla stát stranou. Skleněný 

obklad s fototiskem dodá Vaší kuchyni jedi-

nečný punc originality. Interiér může rozzá-

řit libovolný motiv nebo konkrétní obrázek, 

který nám zákazník dodá. Velmi populární je 

například motiv ovoce, vína nebo kávy. na-

prosto brilantní je motiv dřeva nebo kovu, 

který je spojen s vynikající omyvatelností 

skla. důležitá je samozřejmě i služba, která 

je s fototiskovými skly spojená. každému zá-

kazníkovi se dostane plného servisu včetně 

poradenství. náš tým odborníků Vás prove-

de od návrhu přes grafiku až po samotnou 

realizaci. každý zákazník má nárok na ně-

kolik grafických návrhů a samozřejmostí je 

i konzultace a doporučení grafika. Fototisko-

vé sklo do kuchyně bereme jako šperk, který 

doplní Váš již tak elegantní interiér. každý 

zákazník je individualita, ke které musíme 

přistupovat s citem. naší prací je vhodně do-

plnit klientův interiér tak, aby se domů vždy 

vracel s maximální radostí. 

Více informací najdete na www.barevnaskla.cz

Velmi populární na sklech s fotografickým motivem jsou například 
motivy ovoce nebo vína

Oblíbené jsou také dekory dřeva nebo kovuZákazník může vylepšit design své kuchyně i abstraktními motivy
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STAVEBNÍ MOZAIKA

TEXT: KRISTÝNA LIŠKOVÁ

Saunování je jeden z nejlepších způsobů 
relaxace, posílení imunity a velký 
pomocník při detoxikaci a hubnutí. 
Zařídít si saunu doma nemusí být složité. 
Samozřejmě vše má svá pravidla.

JAK SI DOMA 
PROHŘÁT KOSTI?
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KLASICKÁ SAUNA
Finská sauna je uzavřený, dřevem obložený prostor vybavený 

kamny. Můžeme se saunovat „na sucho“ nebo si opatřit zdroj 

páry. Prohřátí střídáme s rychlým zchlazením, např. osprcho-

váním. Teplota vzduchu v horní části sauny dosahuje 90 až 

100 °C. V dolní části bývá okolo 60 °C. Ať si vyberete saunu ty-

povou, nebo vyrobenou na zakázku, obě vyžadují odpovídající 

stavební přípravy. Měli byste si ujasnit, kolik osob najednou ji 

bude využívat. Pro 1 osobu počítáme  zhruba se 2 m2, pro 3 až 

4člennou rodinu to bude asi 7 m2. Výška sauny se pohybuje 

kolem  2,5 m. Případná horní lavice  má být od stropu vzdále-

na nejméně 1 m. Sauna a zařízení by měly snést teploty kolem 

130 °C. Budete potřebovat odvětrávaný prostor, odizolovanou 

rovnou podlahu s dlažbou (mrazuvzdornou – nepopraská při 

teplotních rozdílech) a samostatně jištěný přívod elektřiny. 

Všechny finské sauny potřebují otvor pro přisávání vzduchu 

pod kamny (asi 50 cm2) a pod stropem otvor pro odsávání 

vzduchu (cca 100 cm2). Při správném provedení můžete saunu 

vybudovat v podstatě kdekoliv.

3x finská kamna

Typová kabina pro 
finskou saunu Harvia 
Sirius, cena 96 527 Kč, 
www.spa-virivky.cz

Sauna na míru, plocha 6 m2, 
obklad z olše, orientační 
cena 110 000 Kč

Topidlo na dřevo Kastor, 
včetně 40 kg kamenů, 
výkon 18,2 kW, pro kabinu 
8–12 m3, cena 22 587 Kč, 
www.eshop.finnsauna.cz

Elektrické topidlo Helo 
Himalaya, výkon 6,8 kW, 
pro kabinu 5–9 m3, 
cena 34 956 Kč, 
www.saunashop.cz

Elektrické topidlo Karibu 
s externím ovládáním, 
včetně 12 kg kamenů, 
výkon 3,6 kW, cena 
9 599 Kč, www.jadal.cz
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STAVEBNÍ MOZAIKA
ČERVENÁ JE... DOBRÁ
V infrasauně jsou zabudované zářiče, které vysílají infra-

červené paprsky pronikající přímo do těla až 4 cm hluboko. 

Princip prohřívání je jiný než u finské sauny a je vhodný 

zejména pro úlevu při revmatických potížích, které se 

neslučují s vlhkem. Teplota vzduchu je v horní části infra-

sauny okolo 55 °C a v dolní v rozmezí 30–50 °C. Můžete si 

vybrat levnější keramické zářiče, které se nahřívají rychle, 

ale mají menší účinnost, nebo dražší karbonové zářiče 

s delším nahříváním. Karbonové zářiče prohřívají rovno-

měrněji a s větší účinností. Infrasaunu můžete umístit 

kamkoliv a nepotřebujete zásadní stavební úpravy. Nutný 

je dostatečně silný přívodní kabel (380–400 V), vlastní 

jistič a možnost zachovat odstup kabiny od stěn 5–10 cm, 

aby mohlo dřevo dýchat. Podlaha musí být rovná a nejlépe 

odizolovaná, aby se sauna nezahřívala zbytečně dlouho 

a rychle nevychladla.

3x infrasauna

Je  snadné  si sestavit vlastní 
wellness koutek pro relaxaci 
a hlavně pro zdraví. Unavená 
záda, bolavé klouby, rýma 
a kašel...Od toho všeho vám 
sauna uleví.
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Infrasauna Grenada, 4 keramické 
zářiče, 1 světelné keramické topidlo, 
pro 1–2 osoby, cena 37 490 Kč, 
www.mountfield.cz

Infrasauna Marimex Trendy 1001 M, 
4 karbonová topidla, pro 1 osobu, 
cena 20 990 Kč, www.marimex.cz

Infrasauna Mariana pro 1 osobu, 
3 keramická topidla, cena 30 490 Kč, 
www.mountfield.cz

Infrasauna Samoa, 
7 karbonových 
topidel, pro 1 osobu, 
cena 36 290 Kč, 
www.mountfield.cz
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Bambusový kartáč, 
18 x 7 cm, vyrábí 
Galzon, cena 119 Kč, 
www.bytove-dekorace.cz

ABSOLUTNÍ RELAXACE  
Saunování nemusí znamenat, že se jen prohřejete, vypo-

títe a hotovo. Udělejte něco pro sebe a vytvořte si z této 

procedury osobní očistný rituál. Jak to uděláte, je jen 

na vás. Po ruce jsou bylinkové metličky, lufy, aroma oleje... 

Ale vlastně úplně stačí natáhnout se na lehátko a nemys-

let na nic

Bambusový kbelík a naběračka 
Rento, dodává se s březovými 
metličkami, cena 1 659 Kč, 
www.rentosauna.cz

Saunový polštář, odolnost do 95 °C, 
cena 859 Kč, www.sauny-karibu.cz

Čepice pro ochranu 
hlavy a vlasů 
Handbell, 100% vlna, 
cena 557 Kč, 
www.do-sauny.cz

Teploměr do sauny Rento, 
bambus, cena 699 Kč, 
www.rentosauna.cz

104_107_BD12-01.indd   107 23.11.15   8:50



ZAHRADA

108 BYDLENÍ

TEXT: KRISTÝNA LIŠKOVÁ

Zejména v zimních měsících oceníme dobře navržené venkovní 
osvětlení. Nejen méně ukopnutých palců a ztracených klíčů jistě 
potěší. Zajímavě nasvícená zahrada nám také může zvednout náladu 
v dlouhých večerech nebo rozzářit zahradní party. A také Vánoce.

POSVIŤME 
SI NA TO!

REDAKTORKA 
KRISTÝNA 
RADÍ 
Jak poznat, že 
světelný řetěz 
je vhodný do 
exteriéru?
V případě, že 

ztratíte originální 

balení, podívejte se 

na štítek, řetěz vhodný pro 

vnější použití má označení 

IP44. IKEA navíc světelné 

řetězy barevně rozlišuje. 

Řetězy na vnější použití jsou 

černé a na vnitřní použití 

transparentní. 
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VYBERTE SI 
Nemusíte mít tak velký dům jako 

na úvodní fotografii. S troškou hravosti 

si můžete vytvořit atmosféru podle 

svého vkusu i na balkoně. A nezapomí-

nejme na praktickou stránku venkov-

ního osvětlení. Cesta ke vchodovým 

dveřím, schody a číslo popisné.To vše 

se rozhodně vyplatí vidět. Na fasádu 

lze použít celou řadu nástěnných sví-

tidel, které svítí po zdi různými směry, 

Ke vchodu nebo vjezdu do domu po-

užíváme zpravidla nástěnné svítidlo 

s čidlem pohybu, které je velmi prak-

tické a skvělá ochrana před zloději. Pro 

osvětlení příjezdových cest a chodníků 

lze vybrat pojezdová zápustná svítidla 

nebo venkovní sloupky, které rozmístí-

me podél chodníku či cesty. Na osvět-

lení pergoly nebo altánu použijeme 

závěsná nebo stropní svítidla.

Svítidlo Philips Ecomoods 
outdoor, cena 1 420 Kč, 
www.svitidla-levne.cz

Nástěnné 
venkovní svítidlo 
Eglo Lisio 30184, 
cena 999 Kč, 
www.profisvitidla.cz

Osvětlovací LED řetěz 
Särdal, 12 světel, 
transparentní, bateriový, 
použitý na zábradlí 
a na srdce, cena 79 Kč, 
www.ikea.cz

Závěsná 
lampa Söder, 
cena 1 290 Kč, 
www.ikea.cz

Nástěnné svítidlo Markslöjd 
Direct, cena 3 256 Kč, 
www.svitidlo-levne.cz
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MÉNĚ JE VÍCE
Možnost použití světelných 

zdrojů LED k nasvícení v podstatě 

úplně všeho může být i lehce 

problematická. Můžeme se zaměřit 

jen na praktickou stránku, například 

osvětlení cesty pojezdovými 

světly, vchodové osvětlení nebo 

zkombinovat účel a zdobnost. Měli 

bychom se ale vyvarovat přílišného 

nadšení pro možnosti, které nám 

současná nabídka dává, a nezabydlet 

své okolí spoustou nepromyšleného 

osvětlení. Občas se odvázat není 

na škodu, ale stále platí, že méně 

znamená více. Úžasné na LEDkách 

je i to, že si s trochou fantazie a citu 

pro kýč můžete vytvořit ze zahrady 

iluzi ledového království nebo mít 

nejzářivější vánoční strom v okolí.

Světelný řetěz Sovy, cena 549 Kč, 
www.magnet-3pagen.cz

Svítitdlo Philips Moss 17306/47/16, 
orientační cena 1 290 Kč, www.alza.cz

Řetěz LED Skruv, 48 světel, 
venkovní, cena 299 Kč, 
www.ikea.cz

Dřevěná lucerna Forest se 
svíčkou – vločka, cena 
299 Kč, www.butlers.cz
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LEDKOVÉ KRÁLOVNY.
U dekorativního venkovního osvětlení 

chceme vytvořit tu nejlepší atmosfé-

ru a snažíme se zvýraznit zajímavé 

prvky, jako jsou stromy, kameny 

a jezírka. Pro tento účel jsou vhodná 

solární LED svítidla bez potřeby pří-

vodu elektrické energie. Jejich další 

přednosti jsou variabilita, snadná 

instalace, údržba a úsporný provoz. 

Venkovní svítidla by měla být i odolná 

proti vlhkosti a prachu. LEDky nejsou 

levné a opravdu je podstatné, že 

investice do těch kvalitních je rychle 

návratná a splňuje zároveň všechny 

uživatelské požadavky.F
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Emos LED Sob, cena 840 Kč, 
www.mader.cz

Europalms, kvetoucí větev s oranžovými 
LED, 1,2 m, cena 1 399 Kč, www.e-audio.cz

LED lucerna Stallis, 
30 cm, cena 569 Kč, 
www.biano.cz

LED řetězem můžete nazdobit 
například keříky, cena 299 Kč, 
www.ikea.cz
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Vánoční kaktus
Vánoce se přiblížily a tak vám na prvním místě představíme hlavního 
favorita mezi sukulenty pro tento měsíc. Schlumbergera neboli vánoční 
kaktus je vytrvalá rostlina s tuhými listy složenými z plochých článků se 
zubatými okraji. Při zachování několika jednoduchých pravidel se nám 
na Vánoce téměř jistě odmění záplavou květů.  

Umístění a teplota
Vánoční kaktus lze pěstovat jako 

pokojovou rostlinu, ale pokud máte 

v létě možnost jej dát ven, můžete 

ho umístit někam do polostínu – 

na spodní větve stromu, zavěsit pod 

pergolu nebo do stinného rohu balko-

nu. Rostlina nemá ráda přímé slunce 

a samozřejmě mráz.  Také jí nedělá 

dobře příliš suchý vzduch. Ve své 

domovině roste jako epifyt přichyce-

ný kořínky na stromech v deštném 

pralese. Je tedy vhodnější pěstovat 

jej v menším květináči.

Péče a množení
Pokud máme kaktus přes léto venku, 
přeneseme jej koncem září dovnitř. 
Abychom se dočkali vánoční kvetoucí 
nádhery, včas přestaneme rostlinu 
zalévat. Než nasadí poupátka, bude 
se mu líbit u oken na sever. Do osmi 
týdnů by se měla na koncích listů 
objevit poupátka. Kaktus osprchuje-
me a přeneseme do pokoje, kde by 
měl během týdne vykvést. Rostlinu 
není zpravidla nutné přihnojovat. 
Množí se jednoduše – stačí oddělit 
jeden nebo více článků listu a nechat 
jej zakořenit.

TEXT: KRISTÝNA LIŠKOVÁ

Sukulenty jsou oblíbenými pokojovými 
rostlinami. Nejenže se hodí do všech stylů 
interiéru, ale zejména jsou tak nenáročné 
na péči, že jejich pěstování zvládne každý.

SPOLUBYDLÍCÍ
NENÁROČNÍ
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Pryšec trojúhlý
Latinsky Euphorbia trigona je jedním ze zástupců obrovské rodiny 
pryšců. Tato rostlina je tvarově velice zajímavá, takže vůbec nevadí, že 
se od ní jen vzácně dočkáme květů. Pozor! Jako u většiny pryšců je její 
„mléko“ dráždivé pro pokožku a také se můžete píchnout o ostré trny.

Umístění a teplota
Ačkoliv tvarem trochu připomíná 

mexický kaktus, pochází ze střed-

ní Afriky. V našich podmínkách je 

možné pryšec od jara do podzimu 

pěstovat venku, ale dařit se mu bude 

i doma v bytě, ideálně na jižní straně. 

Snadno snese tropické teploty.  Počí-

tejme s tím, že rostlina může dorůst 

až do dvou metrů výšky a může být 

i celkem objemná.  Kvůli ostrým 

trnům bude potřebovat umístit tak, 

aby se nikdo neporanil nebo se o ní 

nepotrhaly záclony. 

Péče a množení
Hlinito-písčitý substrát nesmí nikdy 
zůstat trvale mokrý. Je lepší pry-
šec zapomenout 3 týdny zalít než 
riskovat uhnívání kořenů. Ideálně za-
léváme od jara do podzimu 1x týdně 
a v zimě jen občas a v menších dáv-
kách. Přelití se projeví opadem lístků 
a hnitím. Přes léto můžeme dát rost-
linu ven. Přes zimu bychom ji měli 
umístit dovnitř na světlé místo, kde 
není teplota nižší než 10 °C. Pryšec 
bude nutné krotit v růstu do výšky 
a tvarovat. Odříznuté odnože velice 
rychle zakoření v misce s vodou nebo 
jen tak zapíchnuté v hlíně. 
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Starček
Senecio herreanus je v našich podmínkách většinou jednoletý plazivý 
sukulent s dužnatými  kulovitými listy, které se vyznačují průhlednými 
štěrbinkami tzv.fenestrace. Rostlina se tak brání vysušování agresivním 
pouštním sluncem.  Kvete od září do března bílými trubkovitými kvítky. 
Díky svému zvláštnímu vzhledu vytváří zajímavou dekoraci. 

Umístění a teplota
Tento nenáročný druh sukulentu 

pěstujeme nejlépe při pokojové 

teplotě  u severního nebo východního 

okna. Od června jej můžeme přenést 

na venkovní slunné stanoviště. Týden 

stíníme před sluníčkem pod stromem. 

Pokud je delší dobu deštivé a chladné 

počasí, přeneseme ho domů. Starček 

vysazujeme do lehké hlinito-písčité 

zeminy pro sukulenty. Můžete jej pěs-

tovat i ve starém džbánku nebo hrnku. 

Jen dejte pozor, aby váha rostliny 

nádobu nepřevracela.

Péče a množení
Zaléváme tak, aby substrát nezůstá-
val dlouho vlhký. I když mu nedáte 
žádné hnojivo, poroste velice čile, 
takže si po čase může nárokovat po-
měrně dost prostoru. Tento sukulent 
není ozdobný jen listem. Naopak 
dokáže v zimě i nakrátko vykvést 
drobnými bílými kvítky. V našich 
podmínkách je starček většinou 
jednoletý, ale mnohdy vydrží i několk 
sezon. Množí se jednoduše řízková-
ním. Je to snadné, protože na plazi-
vých stoncích vytváří často adven-
tivní kořeny, takže stačí jen kousek 
s kořínky odstřihnout a zasadit.  

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

112_115_BD12-01.indd   114 23.11.15   8:57



115BYDLENÍ

Aloe vera
Královna na závěr. Původ aloe pravé není znám, v současné době je 
pěstována nebo roste zplanělá v klimaticky příhodných oblastech téměř 
celého světa. Aloe pravá je krásný a nenáročný sukulent, který by měl mít 
doma každý. Je to taková malá domácí lékárnička. Bude interiér nejen 
zdobit, ale přijde vám vhod, třeba když se říznete nebo spálíte.

Umístění a teplota
Pokud dáte aloe na přímé ostré slun-

ce, její listy zčervenají a jsou tuhé. 

Kupodivu to rostlina přežije a ke své 

původní kráse se rychle vrátí po pře-

sunutí na vhodnější stanoviště. Aloe 

má ráda světlé místo a ideální je pro ni 

písčitá, mírně zásaditá půda s příměsí 

zeminy.  V teplých měsících můžeme 

rostlinu dát ven, ale jakmile klesnou 

noční teploty pod 10 °C, musí se přesu-

nout dovnitř. Přes zimu jí bude dobře 

na okně v chladnější chodbě. Aloe vám 

poroste v jakékoliv nádobě. Doporučuje 

se ale květináč z pórovitého materiálu  

s drenáží u dna.

Péče a množení
Aloe nepotřebuje žádné hnojení. 
Navíc, pokud jí používáte i jako kos-
metický nebo potravinový doplněk, je 
hnojení doslova nežádoucí. Rostlinu 
zaléváme, kdykoli si vzpomeneme. 
Jako všechny sukulenty má raději 
sucho a trvalou vlhkost nesnáší.  
V extrémním případě stačí aloe pouze 
rosit. V zimě téměř nezaléváme. Rych-
le se rozrůstá a vytváří nové lehce 
kořenící růžice, takže můžete mít 
celkem snadno plný květináč. Nemu-
síte se tedy bát kdykoliv odříznout list 
pro svojí potřebu nebo někomu odnož  
této zázračné rostlinky věnovat.

REDAKTORKA
KRISTÝNA 
RADÍ
Pokud vás se 

změnou počasí 

začala více trápit 

suchá pokož-

ka, exém nebo 

lupénka, pomůže 

vám aloe. Stačí 

odříznout několik dužnatých 

listů a gel vymačkat do teplé 

lázně. Gelem se také můžete 

po koupeli natřít nebo jej 

smíchat s vaším oblíbe-

ným pleťovým mlékem. Gel 

z listu udělá dobře i pokožce 

hlavy. Od zimních neduhů 

a viróz vám také pomůže, 

když do vody s citronem 

vymačkáte list aloe.   

112_115_BD12-01.indd   115 23.11.15   14:57



116 BYDLENÍ

HOBBY MARKET

PŘIPRAVILA: KRISTÝNA LIŠKOVÁ

Užili jsme si krásné babí léto 
a neobvykle teplý barevný 
podzim. Je těžké říct, co 
můžeme od počasí čekat 
v letošní zimě. Ať už budou bílé 
Vánoce, nebo začne sněžit až 
v lednu, je rozhodně dobré mít 
po ruce pár pomocníků, díky 
nimž si můžeme se sněhovou 
nadílkou snadno poradit.

NA SNÍH
PŘIPRAVTE SE

Na posypání chodníku je praktický 
ruční sypač Gardena, cena 240 Kč, 
www.gardena.com
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ŠETRNÝ POSYP
Keramický zimní posyp Ekogrit Liapor 

bez chemických příměsí. Je šetrný 
k půdě i zvířecím tlapkám. 

Orientační cena za 50 l 133 Kč, 
www.obchod.liapor.cz  
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Hliníková skládací lopatka 
21 x 28 cm je ideální 
do auta, cena 499 Kč, 
www.fieldmann.cz

Škrabka na led s kartáčem 
Fiskars SnowXpert, cena 319 Kč, 
www.az-shop.cz

Shrnovač sněhu pro 
snadné odstranění velké 
nadílky, cena 2 430 Kč, 
www.gardena.com

Sněhová fréza Ariens Path Pro 208, snadné spuštění 
benzínového motoru, cena 31 900 Kč, www.mountfield.cz 

Ruční sněhová fréza 
GÜDE, cena 1 240 Kč, 
www.gude.cz

+
TIP

REDAKCE

Sněhová fréza AMBITION SF 66 E, 
vyrábí MTD, cena 26 990 Kč, 
www.garland.cz
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PŘIPRAVILA: LENKA SAULICHOVÁ

SERVIS

VÝKONNÁ I ÚSPORNÁ PRAČKA
Značka Hotpoint uvádí na český trh novou pračku Natis. 

Ta spojuje to nejlepší z obou stávajících řad Futura 

a Aqualtis. Kombinací technologií Direct Injection, Digital 

Motion Technology a EcoRain dokáže odstranit více než 

100 skvrn různého původu při teplotě pouhých 20 °C. Zá-

roveň zaručuje 20% snížení spotřeby vody a 50% úsporu 

energie v energetické třídě až o 40 % lepší než A+++, 

www.hotpoint.cz

AUTOMATICKÝ KÁVOVAR
Milovníky mléčných kávových specialit jistě zaujme plně auto-

matický kávovar KRUPS Latte Espress pro přípravu espressa, 

který je nyní k mání v elegantní stříbrné barvě. Zmáčknutím 

jediného tlačítka připraví dokonalé cappuccino, caffè latte 

nebo latte macchiato s předpisově jemnou a nadýchanou 

mléčnou mikropěnou. Litinové espresso koupíte za 18 999 Kč 

a za stejný kávovar ve stříbrném laku zaplatíte 16 499 Kč, 

www.krups.cz 

KOUPELNY PRO NÁROČNÉ
Nový a jedinečný koncept koupelnového studia se v říjnu slav-

nostně otevřel v pražském Karlíně. Showroom Elite Bath, člen 

skupiny Siko, je ideálním místem pro ty, kteří se nespokojí 

s běžným standardem ve vybavení koupelen a mají vysoké 

nároky na estetiku a exkluzivní design. Studio poskytuje prvo-

třídní a profesionální služby spojené se zařizováním koupelny 

snů a také spolupracuje s předními architekty a designéry 

z uskupení Czech deco team, www.elitebath.cz

BÁJEČNÁ CHUŤ BEZ ČEKÁNÍ
Vyzkoušejte „dekantér do kapsy“, provzdušňovač Tescoma 

Uno Vino, díky kterému získá víno plně rozvinutou chuť 

i vůni okamžitě a bez čekání! Obsahuje plastový provzduš-

ňovač a tři barevně rozlišené ventily, které jsou zasazeny 

do praktického stojánku. Zelený ventil je určen pro pro-

vzdušnění bílých vín, červený ventil pro provzdušnění čer-

vených vín a šedý ventil slouží jako nálevka. Cena 299 Kč,  
www.eshop.tescoma.cz
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+
TIP NA 
DÁREK
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HORKOVZDUŠNÁ FRITÉZA
Tefal s doporučením nutričního poradce Petra Havlíčka před-

stavuje novou generaci horkovzdušné fritézy Actifry. Fritéza 

připraví až šest porcí hranolků s použitím jediné lžíce tuku. Po-

krmy se v ní chystají o 30 % rychleji než v předchozích mode-

lech. Výkonnější turbína vyrobí o 40 % horkého vzduchu víc. 

Umožňuje přípravu chutných pokrmů z masa, ryb, zeleniny 

i ovoce, výborně si poradí s přípravou omáček. Doporučená 

cena Tefal ActiFry XL je 5 999 Kč, www.homeandcook.cz

SE ZVÍŘÁTKY DO DŽUNGLE
Dopřejte svým dětem pohybovou a paměťová hru Jungolino, 

která je bude bavit a stane se hitem dětských večírků. Zvířát-

ka vás na chvilku unesou do hloubi džungle. Měkké podložky 

se zvířátky jsou různě rozmístěny v prostoru. Můžete si vybrat 

mezi dvěma variantami. U první varianty podrobíte zkoušce 

svou paměť a ve druhé jde o to, jak jste rychlí, hra je určena 

pro děti od 4 let, cena 549 Kč, www.eshop-piatnik.cz

CHYTRÁ DOMÁCNOST 
Inteligentní systém TaHoma je navržen tak, aby chování 

své domácnosti dokázal rychle a jednoduše nastavit sku-

tečně každý, a to prostřednictvím graficky velmi zdařilé 

aplikace, kterou můžete mít v chytrém telefonu, tabletu 

i počítači. Užitečné jsou například tzv. Smart scénáře, 

díky kterým se vaše domácnost samočinně přizpůsobuje 

aktuálnímu počasí, plánované spotřebě energie či vašim 

aktivitám. Navíc TaHoma nabízí funkci zpětné vazby, to 

znamená, že jste o dění v domácnosti informováni, ať 

jste kdekoli, a máte tak jistotu, že je vše v pořádku, nebo 

naopak rychle zjistíte, co se děje, a problém vyřešíte, 

více na www.somfy.cz

BÍLÁ PODLAHA 
Umocněte atmosféru Vánoc ve své domácnosti  a nechte se jí 

provázet po celý rok. Společnost Tarkett nabízí jedinečnou ko-

lekci dřevěných parket Seasons – koncept čtyř ročních období. 

Jestliže milujete Vánoce a zimu, zvolte si dřevěnou dubovou 

podlahu Seasons Winter s rafinovaným mořením a ručně zho-

tovenými v-drážkami. Díky své třívrstvé konstrukci a exkluziv-

ní povrchové úpravě si ji můžete vychutnávat mnoho let. Více 

informací na www.bytove.tarkett.cz
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PORADNA

ODBORNÍK 

RADÍ
Komfortní kuchyň

RICHARD SAJDL
projektový manažer společnosti BLUM

S manželem jsme postavili nový dům a plánujeme 
kuchyň. Víme, že nám bude sloužit desítky let, a proto 
bychom ji chtěli zařídit, co nejkomfortněji, především 
co se otvírání a zavírání skříněk a zásuvek týká. Jaká 
řešení a systémy nám můžete doporučit? 

Sofie K., Unhošť

Oddělil bych dva aspekty chodu kování, a to je otvírání 

a dovírání. Otvírat můžete pomocí úchytky nebo doty-

kem. Nejkomfortnější je dotykové bezúchytkové otvírání 

s podporou elektřiny, tzv. Servo-Drive, který od letošního 

roku dodáváme pro celou kuchyň včetně lednice a ve-

stavné myčky. 

Důležité je říct, že Servo-Drive je pouze podpora otvírání, 

nejsou to elektrické zásuvky, jak jim lidé často mylně říkají, 

ale jde o kování, které je naprosto stejné, ať už zvolíte 

úchytku, nebo tento systém. Pokud z nějakého důvodu 

podporu elektřiny nechcete, nabízíme mechanický způsob 

dotykového otvírání Tip-On. 

Druhou oblastí, které se věnujeme, je dovírání. Dovírání 

zásuvek, závěsů, dvířek a výkopů obecně u našich výrob-

ků řešíme vždy s tlumením Blumotion. U ledniček a myček 

o tlumeném dovírání nemluvíme, protože v tomto případě 

nejde o náš systém, ale jde o vlastnost spotřebičů. 

Právě teď se můžeme pochlubit úplnou novinkou, která 

přichází na český trh, a to je spojení mechanického systé-

mu otvírání s tlumeným dovíráním, kterému říkáme Tip-

-On Blumotion (do této chvíle jste museli skříňku nebo 

zásuvku mírně domáčknout). Tento systém funguje 

na obě strany, tzn. můžete zásuvku domáčknout nebo ji 

pouze jednoduše „poslat dál“ a ona se sama dovře. Spo-

jení dotykového otvírání a tlumeného zavírání budeme 

tento rok poskytovat pouze pro systém výsuvů Legrabox, 

což je náš novější systém. Pokud už Legrabox máte, stačí 

pouze vyměnit korpusové lišty, tedy to, po čem zásuvka 

jezdí. Pro starší systém Tandembox bude Tip-On Blumo-

tion k dispozici koncem příštího roku a bude potřeba vy-

měnit kompletně celé výsuvy. 

Na veškeré mechanické kování, v případě, že si je necháte 

odborně namontovat, poskytujeme doživotní záruku (pozn. 

redakce: do konce životnosti kuchyně).

Další, co vám pro komfort kuchyně můžeme nabídnout, je 

speciální řešení potravinové skříně (tzv. Space Tower), 

spočívající v promyšleném uspořádání vnitřních výsuvů, 

které se vysouvají jednotlivě. Velmi oblíbené jsou i spe-

ciální dřezové výsuvy s vnitřní zásuvkou na drobnosti, 

jako jsou houbičky, sáčky do odpadkových košů. 

Pro zákazníky, kteří si nejsou jistí, jaký systém otvírání 

a dovírání jim bude vyhovovat, nabízíme, aby po předchozí 

dohodě přijeli do našeho showroomu a všechny systémy si 

vyzkoušeli. Další službě, kterou vám showroom nabízí, ří-

káme zkušební jízda v kuchyni. Stačí, když přinesete návrh 

vaší kuchyně a my vám ji sestavíme z našich modulů 

v reál né velikosti. Navíc vám pomůžeme i s uspořádáním 

(včetně systémů vnitřního členění) tak, aby na sebe jed-

notlivé zóny plynule navazovaly a práce v kuchyni vám při-

nášela radost. Pokud zjistíte, že stávající návrh kuchyně 

vám nevyhovuje, můžete se poradit s naším odborníkem 

a kuchyň přestavět (fyzicky v showroomu i na papíře). 

Otvírání a zavírání výklopů 
pomocí elektrického systému 
Servo-Drive, www.blum.cz

Tip-On Blumotion – mechanický 
systém dotykového otvírání 
s tlumeným dovíráním, 
www.blum.cz
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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_12

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.

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

Jediná kniha, 
která vám vyřeší 
dárky pro celou 

rodinu na 
celý rok!

www.MojeLaskominy.cz

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 2. 2. 2016 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 + knihu Láskominy Denisy Bartošové 
– Jedlé i kreativní dárky a skvělé recepty na celý rok v hodnotě 549 Kč

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

NÁVŠTĚVA 
Navštívili jsme sympatickou čtenářku Gabrielu, která 
právě dokončila zařizování svého nového domu, při 
kterém  zjistila, že navrhování interiéru je to, co ji baví 
a čemu by se chtěla v budoucnu věnovat. 

TÉMA 
Kromě obligátních rad, jak vybírat postel, matrace 
a ložní prádlo, vám přineseme i zajímavé informace 
o tom, jak zvolit ideální místo pro ložnici a kam umístit 
postel, aby vám spánek přinášel prospěch…

ŠKOLA STYLU
Masivní dřevo, přírodní materiály, kožešiny a textilie 
s typickým kostkovaným dekorem činí alpský styl bydlení 
nezaměnitelným. 

NÁPADY
Koupelna je často 
opomíjený prostor. Je to 
škoda, protože i koupelna 
může být plná nápadů! 

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

BYDLENÍ
ČÍSLO 2 VYJDE 3. 2. 2016

HOBBY MARKET
Stylové stojany na květiny jsou 
tou pravou volbou nejen do zimní 
zahrady, navíc se mohou stát 
nástrojem, jak opticky rozdělit 
prostor. 
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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




