říjen 2015

www.mujdum.cz

CENA 89,90 Kč
4,12 €

s TAv b A z A h r A dA i N T E r i é r

dřEvěNé
fA s á dy
a vš e
í
o zate p le n
u
m
do

Ko m u s E
v y p l AT í
p o d l a h ov é
to pe n í
jA K u š E T ř i T
d í k y r o l e tá m

T é m A: ř A d ov é d o m y

př e d s tav uj e m e t y o pr av d u m i m o ř á d n é!

editorial

říjen
rodinné domy

14 V přízemí řadový, v patře solitér

J

ako dítě jsem bydlela v řadovém
domku. Dalo by se dokonce říci,
že v takovém vyloženě řadovém
řadovém domku, pokud pod
slovem „řadový“ rozumíme
běžný, typický, obyčejný nebo dokonce
prachobyčejný. Přesto jsou moje vzpomínky
na řadovku rozhodně kromobyčejné
a každému mohu tento způsob bydlení
doporučit. Od suterénu do podkroví byste
napočítali čtyři podlaží, vlastně to byl takový
mezonet na druhou, jehož podstatnou část
zabíralo masivní dřevěné schodiště. Jako
dítěti mi ovšem schody pranic nevadily,
naopak jsem se díky nim mohla dobře
„zašít“ s knížkou do nejvyššího podlaží, kam
za mnou doléhaly požadavky z přízemí jen
zcela mimořádně. Pokud jde o sousedské
vztahy, z pohledu tehdejšího školáka je
můžu označit za nadstandardní: stačilo vyjít
na chodník a zazvonit na nejbližší zvonek,
takže se člověk pohodlně obešel i bez
mobilu a internetu...
Půvab řadových domků jsem si letos
v létě připomněla i cestou na jihovýchodní
Moravu – i zde jsme viděli dlouhé
kilometry ulic lemovaných nízkou
zástavbou hezky barevných řadových domů
s pěkně upravenými předzahrádkami
a družně se bavícími sousedy. Satelitních
městeček se solitéry skrytými
za neprůhlednými ploty zde najdete úplné
minimum, což lze přičíst k dobru poměrně
přísným místním stavebním předpisům,
které lpí na dodržování tradice – a tím
i udržování zdejšího genia loci.
O tom, že bydlení v řadovce může být
mimořádné a nevšední, se vás pokusíme
přesvědčit i v tomto čísle. Přeji příjemné
a inspirativní čtení!

Řadové domy se většinou vyznačují
kompaktní hmotou „tělo na tělo“
a jasnými vnitřními limity. V malé
západočeské obci nás zaujalo netradiční
architektonické řešení, které přineslo
řadovým domům zajímavou členitost
a překvapivě prostorný interiér plný
světla.

14

24 Téma: Řadový dům v popředí
zájmu

4

42 Velké změny, nové dimenze

Plochá střecha, lodžie, hladká fasáda
s dřevěnými okny a břízolitovou
omítkou – „řadovka“ ze sedmdesátých
let minulého století nesla typické znaky
doby svého vzniku. Přestože navenek
nedošlo k převratným změnám a dům
si zachoval svůj architektonický styl,
získalo bydlení po rekonstrukci úplně
jiné dimenze.

50 Řadovka po singapursku

Singapur již dávno není kolonií, ale
svého kulturního dědictví z tohoto
období si nesmírně cení. Francouzskosingapurská rodina si zrekonstruovala
bývalý obchodnický dům na moderní
bydlení, ale nechala vyznít jeho
historický ráz.

50

O přednostech i úskalích bydlení
v řadovém domě s námi hovořili
zástupci předních firem, které nabízejí
tento typ bydlení na našem trhu.
Položili jsme jim několik nejčastějších
otázek.

24

28 Výjimečná řadovka s džunglí

Čtyři řadové domy na okraji Prahy
zřejmě nikoho nepřekvapí. Pokud se
ovšem neobjeví rodinný dům, který se
na první pohled odlišuje od ostatních.
Architekt Ján Stempel jej původně
projektoval pouze pro sebe, ale nakonec
vyhověl i čtyřčlenné rodině. A to beze
změn dispozic.

34 Typový dům plný nápadů
Markéta Klocová, šéfredaktorka

a bezpečný přístav pro celou rodinu.
S pomocí fantazie a dobrého vkusu
vzniklo originální bydlení za dobrou
cenu.

Řadový dům v malé středočeské obci
nabízí překvapivě velký komfort.
Uvnitř paní domu vytvořila útulný

58 Obývací pokoj na trávníku

Snídat venku patří k hlavním snům
a přáním stavebníků rodinných domů.
Architekt Jan Rampich se zamýšlí nad
klady a riziky a různými alternativami
řešení domů s terasou.

62 S citem pro detail

Když před lety dvojice lékařů navštívila
v jihočeském městečku kamaráda ze
studií, netušila, že to změní celý jejich
život. V Pošumaví se jim zalíbilo
natolik, že v tiché stráni pod lesem
zakotvili v rodinné dřevostavbě
od společnosti Atrium.
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68 Dveře, okna, podlaha…

– základ domácí harmonie
Aby interiér bytu či domu působil
harmonicky, je dobré propojit určitou
část domu jednotnou materiálovou
a barevnou škálou. Základem jsou
především podlahy, dveře, okna.
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Obliba rustikálních kuchyní se
vrací s železnou pravidelností
a venkovský styl si dnes najde
místo i v satelitních a městských
domech. Přinejmenším v detailech
a doplňcích...

68

74 Navzdory vodě i vlhkosti

Při výběru koupelnového nábytku
se víc než u ostatního zařízení
musíte zajímat o to, zda je kvalitně
zhotovený a dostatečně ošetřený proti
působení vlhkosti. Té jsou nejvíce
vystaveny umyvadlové skříňky. Jak
může laik ověřit jejich kvalitu?

74
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Autorem titulní fotografie říjnového čísla
je Aaron Pocock.
Časopis Můj dům vychází
dvanáctkrát do roka.
Další číslo bude v prodeji od 21. 10. 2015.
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88, Tipy a trendy pro váš
90 interiér
můj dům 10 · 2015

WW6000

Kvalitní a šetrné praní
Vítejte
v nové
domácnosti
Více prádla,
větší úspory

Rychlé praní,
méně starostí

Technologie Bubble Soak,
efektivní odstranění skvrn

říjen
107 Co si přejí zlaté rybky?

zahrada

92 Zahrada přátelská pro lidi
i zvířata

Majitelé rozsáhlého dvouhektarového
pozemku v dosahu brdského pásma
na jižním okraji Prahy založili
impozantní zahradu parkového typu.
Nabízí jedinečnou atmosféru obohacenou
šuměním lesů a vody a je ideálním
prostředím nejenom pro samotné
majitele, ale také pro nejrůznější druhy
zvířat.

100 Kalendárium na říjen

92

102 Zelené stěny, zdi a ploty

Barevné ploty a zídky z různých
materiálů kompozičně ladí s rostlinami.
Vymezují a oddělují soukromý prostor,
chrání před hlukem, prachem i větrem.
Jsou vysoce kvalitním a praktickým
architektonickým prvkem i působivým
zahradním detailem.

102

Stále častější zálibou, ale i způsobem
relaxace je chov ryb v zahradním jezírku
či rybníčku. Nyní ale přichází čas,
kdy je potřeba připravit jezírko a ryby
na podzim a zimu. Další možností je
jejich chov v mobilních akváriích.

110 Mýty o bezúdržbové zahradě
aneb Jak to vlastně je s tou
nutnou dřinou

Zcela bezúdržbová zahrada je
samozřejmě utopie. Zahrada je zahradou
díky péči člověka. Ovšem celá naše
planeta byla původně opravdu navržena
jako bezúdržbová – a jak byla krásná, než
se do toho člověk pustil...

110

114 Podzimní zábava s okrasnými
plody

Turek, tykve, tykvičky, okurky, patisony,
cukety a různé dýně bývaly především
ozdobou vesnických kompostů a plotů.
Postupně je objevili aranžéři, květináři
a šlechtitelé a začali používat některé
plody jako působivou dekoraci. Ze
zeleniny se stala kromě jiného i hračka
pro děti i dospělé, která dokonale zpestří
dlouhé podzimní dny.

118 Dřevo zahřeje dvakrát

Nejprve, když ho řežete a sekáte, a potom
v kamnech. Pokud si k přípravě dřeva
zvolíte šikovné pomocníky a věnujete
této činnosti dostatek času, můžete to
pojmout i jako pohybovou relaxaci.

inzerce

118

Špičkový design:
série GlassEdition
■

Na výběr je chladně bílá nebo elegantně černá skleněná
přední část, a to jak u chladniček, tak u kombinovaných
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.

Na obrázku:
model KBgb 3864

www.liebherr.com

Mc TREE a.s.
Hlavní 238
250 89 Lázně Toušeň
tel.: +420 286 854 368-70
fax: +420 286 850 101
info@mctree.cz
www.mctree.cz

Kvalita, Design a Inovace

říjen
VIDITELNÉ ÚSPORY
U REKONSTRUOVANÝCH
OBYTNÝCH DOMŮ

stavba

122 Rolety: Jednoduchá cesta
(nejen) k úsporám

Stavíte dům, rekonstruujete byt nebo
třeba jen uvažujete, jak své obydlí vybavit
tak, abyste získali větší komfort a ještě
něco ušetřili? Nezapomeňte na rolety.

15–20% ZATEPLENÍ
ÚSPORA

STŘECH

122

ZATEPLENÍ

30–40% OBVODOVÉHO
ÚSPORA
PLÁŠTĚ

30–35% VÝMĚNA
ÚSPORA
OKEN

2–5%
ÚSPORA

ZATEPLENÍ STROPŮ
SUTERÉNNÍHO
PODLAŽÍ

126 Plastová okna dokořán

Technologie se stále vyvíjejí. Dnes mohou
plastová okna překvapit řadou parametrů,
které bychom od nich před několika lety
jen stěží očekávali.

15–20% REGULACE OTOPNÉ
ÚSPORA

KOMFORT

BEZPEČÍ

SOUSTAVY

130 3 otázky pro 3: Jak

OPRAVA PODLAH
A ZÁBRADLÍ BALKÓNŮ

na ekonomický ohřev vody
Teplou vodu v domácnosti považujeme
za samozřejmost. Ohřev teplé vody
představuje i více než jednu čtvrtinu
spotřeby energie v domácnosti. Zeptali
jsme se proto tří odborníků na různé
možnosti, jak si teplou vodu pořídit co
nejjednodušeji a nejlevněji.

134, Tipy a trendy ve stavebnictví
136

Tepelné ztráty zpravidla vznikají
prostupem stavebními prvky
a konstrukcemi (střechou, stropem,
stěnou, okny a dveřmi, podlahou,
nevytápěnými prostory) a větráním.

138 Teplo pod (a nad) omítkou

Obvodové stěny tvoří hráz nepřízni
počasí. Musí udržet vnitřní teplo
a bránit prostupu venkovního chladu
i nadměrného tepla. K zateplení
obvodového pláště existuje řada systémů.

KOMPLEXNÍ
REKONSTRUKCE
BYTOVÝCH DOMŮ

alternativy

152 Podlahové topení ve světle
„tvrdých“ dat

Reference od skutečného uživatele řekne
tisíckrát více než reklamní samochvála.
Přinášíme vám data ze zátěžové zkoušky
energetické spotřeby elektrického
podlahového topení měřené v domě
NOVA 101 od společnosti RD Rýmařov.

154 Novinky v rekuperaci

Rekuperace neboli zpětné získávání
tepla z odpadního vzduchu získává
na významu. Čím zajímavým vývojáři
nových technologií překvapí tentokrát?
K novinkám patří decentrální větrací
jednotky s rekuperací tepla a vlhkosti.

156 Sympatický obdélník v pasivním
standardu

Vzorový dům postavený v jihočeských
Chelčicích není první pasivní dům, který
jsme navštívili. Přesto nás příjemně
překvapila promyšlená koncepce a pečlivý
přístup ke každému detailu.

174 Vaše stavba

Plněné cihly byly jasnou volbou
Dolní Bojanovice na Hodonínsku nás
okouzlily hned na první pohled. Poklidná
atmosféra moravské obce s ulicemi
lemovanými barevnými řadovými
domky s upravenými předzahrádkami
nás přiměla zastavit se, vystoupit z auta
a popovídat si s místními.

servis

176 Blog čtenáře: Stavba on-line
Vytyčení a zakládání stavby

Po získání stavebního povolení již
nic nebránilo začít realizovat stavbu
rodinného dvojdomu. Ale vždy, než se
vůbec poprvé „kopne do země“, je třeba
stavbu vytyčit a založit.

Krásné, účelné, ekologické, moderní.
Takové jsou dřevěné fasády z dnešního
pohledu. „Živý“ přírodní materiál má však
svá specifika a charakteristické vlastnosti.

150 Profesionál na stavbě: Hasiči
inzerce

Analýza stavebně – technického stavu
Poradenská činnost
Projektová dokumentace
Kalkulace nákladů
Financování
Komplexní rekonstrukce
a energeticky úsporná opatření

146 Dřevo kolem dokola

dalších specialistů stavebník rodinného
domu nutně potřebuje i písemné
dobrozdání hasičů.

v roli preventistů

Kromě nezbytných vyjádření a povolení
od hygieniků, cestářů, energetiků a mnoha

176

DOPISY A INFORMACE

ZEPTE JTE SE , NA CO CHCETE ...
VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
děkujeme za vaše náměty, připomínky a dotazy. Těší nás, že se stále častěji obracíte
na konkrétní redaktory, kteří vám mohou poradit v oblasti, jíž se věnují. Můžete jim
napsat na adresu jmeno.prijmeni@bmczech.cz, nebo oslovit celou redakci prostřednictvím adresy md@bmczech.cz. Kromě toho je tu pro vás také poradna na našich
webových stránkách www.dumabyt.cz, v níž si můžete vyměnit zkušenosti s ostatními čtenáři či získat radu odborníka.

Kotle po roce 2020

Ticho v podkroví

Stále čtu o povinné výměně kotlů na pevná
paliva. Zajímalo by mě, kdo tuhle rošádu
vymyslel a nařídil. Obyčejný člověk
bude zase muset sáhnout docela hluboko
do kapsy…
Miloš S., Vimperk

Na obytné půdě potřebuji na starou
prkennou podlahu položit klasickou
laminátovou „plovoučku“. Co bych měl
použít jako protihlukovou izolaci?
Děkuji, František Mrkos, Pošumaví

Je vcelku pochopitelné, že provozovatele
malého topného spalovacího zařízení
na tuhá paliva mnohem více než
produkce emisí zajímá jeho účinnost
a náklady na vytápění domu a ohřev
vody. Ale pak stačí projít se po ulici
a nadechnout se, nebo zaklonit hlavu
a podívat se na vlastní komín a rázem
máte zcela konkrétní odpověď. Evropské
technické normy a z nich vyplývající
legislativní směrnice, normy a pravidla
stanoví, že od 1. ledna 2020 musí každý
výrobce a dovozce kotlů splnit určitá
závazná kritéria tak, aby neekologická
zařízení z měst, obcí a domácností
nakonec úplně zmizela. Mimochodem
jen v Čechách je v provozu asi 80 tisíc
těchto stařičkých a čmoudících kotlů.
Je jasné, že tohle všechno se nestane ze
dne na den, a proto se tato otázka řeší
už dnes (u nás od letošního podzimu).
Pokud sledujete denní tisk, případně
i náš časopis, pak určitě víte o programu
NZÚ (Nová zelená úsporám). Kromě
toho se už v letošním roce počítá
s rozjezdem nových „kotlíkových dotací“,
podporujících právě výměnu zastaralých
zařízení za nová. Orientační výše
podpory – kotel výhradně na uhlí 70 %,
kombinovaný kotel (uhlí + biomasa)
a plynový kotel 75 %, kotle výhradně
na biomasu a tepelná čerpadla 80 % atd.,
dalších 5 % dotace je možno získat při
výměně zdroje v oblastech se zhoršenou
kvalitou ovzduší. Dotace by měly
být financovány z evropských fondů.
Hledejte např. na stránkách www.mzp.cz
nebo www.spzp.cz

Samozřejmě izolační desky. Lehké plovoucí
podlahy se montují nasucho, takže zvolte
třeba pružné izolační desky z kamenné
vlny. S výběrem vhodného izolačního
materiálu (druh, rozměry desek nebo rouna
a hlavně nutné tloušťky izolantu) vám
dozajista poradí ve specializované prodejně
nebo ve stavebninách. Izolační desky klaďte
těsně k sobě tak, aby nevznikly žádné spáry,
a na ně pak, jako roznášecí vrstvu, křížem
přes sebe alespoň ve dvou vrstvách položte
například OSB desky s tl. alespoň 16 mm,
pospojované vzájemně na pero a drážku.
Obě vrstvy OSB desek slepte nebo je
spojte vruty. Pak už zvolte libovolnou
nášlapnou vrstvu. Variant se ale nabízí celá
řada.

Petr Saulich, editor rubriky Stavba
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Petr Saulich, editor rubriky Stavba

POZVÁNKA NA AKCI

Marmomacc 2015, Abitare il
Tempo 2015
Od 30. 9. do 3. 10. můžete v italské
Veroně navštívit Marmomacc, největší
evropský veletrh mramoru. Kromě
jedinečné nabídky ušlechtilého
kamene z celého světa se zde můžete
seznámit s nejnovějšími trendy
v oblasti designu a povrchových úprav
mramoru a také s nejmodernějšími
technologiemi zpracování kamene.
Můžete si také prohlédnout to nejlepší
z renomované mezinárodní soutěže
Architektura z kamene. Souběžně
bude na veronském výstavišti probíhat
i veletrh Abitare il Tempo, představující
novinky v oblasti nábytku, interiérového

designu a navrhování. Součástí obou
veletrhů je bohatý doprovodný program
zahrnující přednášky, semináře,
prezentace, výstavy ve městě a večerní
program ve slavné veronské Aréně. Více
na www.marmomacc.it
KNIŽNÍ TIP

Květiny pro každou zahradu
Správná rostlina na správné místo
(Hanzelka Petr)
Lze si vůbec
představit zahradu
bez květin? Asi
jen stěží, vždyť
přinášejí do prostoru
kolem nás pestrost,
proměnlivost
a především
barevnost. Cílem
této knihy proto není jen představit
zajímavé druhy či odrůdy a usnadnit
výběr pro konkrétní stanoviště, ale
také vás inspirovat, jaké trvalky zvolit
v nejrůznějších zahradních úpravách,
aby vás pohled na ně těšil od jara
do pozdního podzimu.

www.grada.cz

VÝHRA, KTERÁ SE OSVĚDČILA

V červnovém
čísle jsme pro
ty z vás, kdo
svědomitě
třídíte odpad,
vyhlásili
čtenářskou
soutěž o drtič
kuchyňského
odpadu M
1000. Jak
jsme vás již
informovali,
šťastným výhercem se stal pan Rostislav
Fencl. Podělil se s námi o své zkušenosti
s výhrou a zaslal i fotografii, jak se
uplatnila v nové kuchyni. Vybíráme
z jeho e-mailu:
Dobrý den,
jsem rád, že vás můj výherní příspěvek
zaujal. Drtič kuchyňského odpadu se dobře
hodí do naší kuchyňské linky. Funguje
skvěle, sní opravdu všechno a není
vybíravý. Ještě jednou děkuji za výhru.
Každé drcení bude pro mne spojováno
s vaším časopisem.
Rostislav Fencl
MŮJ DŮM 10 · 2015

Už více než
20 let hřejeme
váš domov

přední evropský výrobce krbových kamen a krbových vložek

Komenského 325, Suchdol nad Odrou, 742 01

www.romotop.cz

V přízemí ř adoV ý,
V patře solitér

Pultová střecha s příčným sklonem a výrazně
přesahující horní podlaží dodávají architektuře
domu dynamický vzhled. Zajímavým
a technicky náročným prvkem je rohové okno
v patře konstruované bez nárožního sloupku

14

rodinné domy návšTěva

Řadové domy se většinou vyznačují kompaktní hmotou „tělo na tělo“ a jasnými
vnitřními limity. V malé západočeské obci nás zaujalo netradiční architektonické
řešení, které přineslo řadovým domům zajímavou členitost a překvapivě prostorný
interiér plný světla.
TexT: JiTk a Pálková | FoTo: Jana labuťová a Jiř í vaněk

2015 · 10 můj dům
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S lovo S tav i t e l e
Jiří Klouček, stavitel: „Dům nabízí nadstandardní kvalitu ve standardních cenových relacích. Pohledový beton, podlahové vytápění či
dřevěné podlahy patří běžně do vyšší cenové
kategorie, obyvatelé domů tu získali velkou
estetickou i užitnou hodnotu navíc.“

N

aše hostitelka už zkušenost se stavěním a bydlením
v rodinném domě měla. Našla hezkou parcelu
v okrajové plzeňské čtvrti, novostavbu však
dodavatelská firma zkazila, a když se přidaly problémy
se sousedy, nelitovala času a peněz a neváhala dům
prodat a hledat nové bydlení.
Řadový dům, kam nás pozvala na návštěvu, ji zaujal především dobrou
polohou blízko města, a zároveň v klidné lokalitě navazující na starší
zástavbu. „Líbilo se mi, že je tu jen pět domů, žádný velký developerský
projekt. Malá komunita vytváří tiché prostředí a nabízí soukromí,“
vysvětluje na úvod. „A po předchozích zkušenostech mi vyhovovalo, že
jsem kupovala už hotovou stavbu včetně podlah, koupelny a kuchyňské
linky, nehrozily žádné nečekané změny a zklamaná očekávání.“
Malá řadová sestava se nachází na konci obce, společné oplocené
parkoviště s jedním vjezdem nabízí určitou záruku komfortu
(ke každému domu náleží tři parkovací stání) i bezpečnosti. Domy mají
severojižní orientaci, na severní straně jsou umístěny vstupy, k jihu
směřují pásy zahrad.

Málo metrů, hodně místa
Na pohled těsná fronta úzkých domů nabízí díky originálně
uspořádané dispozici nečekaně velkou užitnou plochu. Podobně, jako
se atraktivní ženě říká, že nevypadá na svůj věk, mohli bychom říci,
že tento dům „nevypadá na své metry“. Ze zádveří se prochází kolem
schodiště a otevřené kuchyně do společné obývací části, která za plně
prosklenou fasádou pokračuje terasou a zahradou. Na severní straně
domu je umístěna ještě malá pracovna a WC. Druhé podlaží přesahuje
na jižní straně o 3 m přes přízemí a přirozeně zastřešuje terasu před
obývacím pokojem. Ve druhém podlaží navrhl architekt Jiří Zábran
16

protáhlou terasu, která jako podélná „průrva“ prochází celou dispozicí
a odděluje jednotlivé hmoty od sebe. Vznikla tak řada místností s okny
na západ: ložnice, dětský pokoj i koupelna mají odpolední slunce
a přímý výstup ven. Jižní pokoj, který slouží k relaxaci a také jako
ložnice pro návštěvy, osvětluje rohové okno s výhledem do zahrady.
Přestože pozemek je úzký a zastavěná plocha zaujímá pouze 85 m2,
může tu pohodlně bydlet čtyřčlenná rodina. Vše na sebe logicky
navazuje a dispozice si zakládá na účelné velikosti. Každá místnost
je promyšlena takřka přesně na centimetr tak, aby se dala prakticky
zařídit nábytkem a aby se obyvatelé v domě pohybovali pohodlně,
ale bez pocitu stísněnosti. Nejsou tu žádné zbytečné chodby ani jiné
„plané“ metry kubické obestavěného prostoru.

Malý, ale hezký
Řadové domy zpravidla vyhledávají zájemci o nižší cenovou kategorii
bydlení. Tento projekt i přes příznivou cenu nerezignoval ani
na stavební, ani na architektonickou kvalitu. Zděná stavba s vnějším
kontaktním zateplením je nízkoenergetická, podlahové vytápění,
kvalitní materiály v interiéru, velké posuvné prosklené plochy a okna
s izolačními trojskly ji ale v technickém hodnocení posouvají směrem
k vyššímu standardu a podobně je to i se známkami za „uměleckou
hodnotu“. Stavbě jednoduchého tvaru dodávají dynamiku příčně
orientované šikmé střechy. Moderní design domu ladí i se zahradními
domky, které jsou u všech domů jednotné. „Už při první prohlídce
se mi zalíbil nejen dům jako takový, ale i poctivé provedení.
Po zkušenostech s předchozí stavbou jsem dávala pozor na osazení
zárubní, rohy, lišty a další detaily a nenašla jsem žádné vady na kráse.
Dodavatelská firma byla velmi precizní a vstřícná a také veškeré dílčí
úpravy provedla k naprosté spokojenosti,“ svěřila se hostitelka.
můj dům 10 · 2015

S lovo a r c h i t e k ta
Architektonickou kompozici domů zvýrazňuje
odlišení „podnože“ s šedou omítkou a horního
podlaží s modřínovým obkladem fasády.
Prosklené vstupy odlehčují vzhled a umožňují
volný prostup světla celým přízemím

Jiří Zábran, architekt: „Tento projekt byl pro
nás výjimečný tím, že developer chtěl stavět
architekturu a ne pouhé produkty pro bydlení
zaměřené na zisk. Tím si samozřejmě zúžil
klientelu a nám velmi důvěřoval.“

17

Společný obývací prostor zaujímá téměř dvě
třetiny plochy přízemí. Základní tón interiéru
udává kontrast betonového stropu a podlahy
z krásného olejovaného jasanu

Do společné obývací zóny je – téměř jako výtvarné dílo
– vložena atypická nábytková sestava, tvořící součást
kuchyňské linky. Od jídelního stolu ji odděluje čiré sklo,
které zabraňuje šíření pachů z vaření

rodinné domy návštěva

z auja lo n á s
Tvář nasTavená slunci

Všechny místnosti v horním podlaží (včetně koupelny)
umožňují přímý výstup na terasu, která se podobá protáhlému
kuželu mířícímu k severu. Odděluje jednotlivé domy a přivádí
do pokojů maximum světla a vzduchu

Architekturu domu v podstatě předurčila
orientace ke slunci. Kromě energetické úspornosti a střízlivého geometrického designu
bylo cílem návrhu také maximálně prosvětlit
a proslunit interiér. Všechny tyto záměry se
zde navzájem spojují. Západní fasáda domu
je mírně zkosená tak, že terasa v patře se jako
protáhlý trychtýř (protáhlé písmeno V) rozevírá
směrem k jihu, aby „vtáhla“ do domu co nejvíce slunečních paprsků pod optimálním úhlem.
Na severní straně naopak zůstává jen úzký
průhled, zajišťující provětrání.
Obdobný princip se uplatňuje i na výšku.
Šikmé střechy jsou skloněné k východu, na západní straně mají místnosti vyšší stropy a jsou
zde osazena vysoká okna (prosklené plochy).
Vnitřní prostory v domě jsou příjemně světlé
a šikovně využívají pasivní solární efekt k energetickým úsporám.

Přesahující horní podlaží, podepřené
ocelovými sloupky, vytváří příjemný stín pro
terasu a účinně zabraňuje přehřívání bohatě
proskleného obývacího pokoje
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Velká okna s nízkými parapety
jsou krásná a praktická. Dávají
„širokoúhlý“ výhled , umožňují
výstup na terasu a na parapetu se
dá i pohodlně posedět

Malá pracovna v přízemí má výhled
vertikálními okny směrem ke vstupu
do domu. Majitelka si ji zařídila
praktickým lakovaným nábytkem, také
keramická dlažba se snadno udržuje
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Kuchyňská linka byla vyrobena na míru podle
návrhu designérky. Lakované MDF desky
s vysokým leskem a překližka s březovou
dýhou nepatří k obvyklým kombinacím, o to
více vynikne ve střízlivém interiéru

inzerce

„Vybrala jsem si Heluz, protože jsou to poctivé a kvalitní české cihly.“

Stavte s těmi nejlepšími!

Barbora Špotáková – světová rekordmanka v hodu oštěpem

Zakupte materiál HELUZ na hrubou stavbu rodinného
domu - získejte navíc ŠEKOVOU KNÍŽKU HELUZ
a ušetřete na stavbě celého domu!

www.fb.com/ceskecihlyheluz

www.heluz.cz

Rodinné domy návštěva

komora
pracovna

Technické údaje

pokoj

Zastavěná plocha: 98 m2

zádveří

Užitná plocha: 160 m2

kuchyň

Konstrukce: betonové základové pasy a základová deska, zdicí systém Porotherm, stropy
a schodiště monolitické železobetonové, střecha – dřevěný trámový krov, vnější kontaktní
zateplení PPS (ve 2. podlaží desky z minerální
vlny a větraný dřevěný obklad z modřínu),
střešní krytina trapézový plech

koupelna + WC

pokoj

Vytápění: plynový kotel, podlahové teplovodní
vytápění + radiátory

obývací prostor

pokoj pro hosty
terasa

situace

přízemí

patro

Výplně otvorů: dveře dřevěné lakované
do obložkových zárubní, pevné prosklené
plochy, posuvné dveře a okna plastová s izol.
trojskly (zdvižně posuvný systém)
Dodavatel: Domy Zruč, s. r. o.
www.domyzruc.cz

Bezbariérový sprchový kout ve stylu „walk in“ je velmi
elegantní a praktický. Umyvadlo doplňuje atypická skříňka
z dýhované překližky (stejně jako skříňky v kuchyni)

auToR
Ing. arch. Jiří Zábran (1979)
Ing. arch. Tereza Nová (1984)
Absolventi Fakulty architektury ČVUT Praha. Od r. 2010 spolu navrhují stavby převážně na Plzeňsku. Návrhy reflektují soudobou architekturu a jsou založeny na citlivém vnímání prostředí, kde vznikají.
Kontakt: Ing. arch. Jiří Zábran
www.zabran.cz
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Terasy v patře navzájem oddělují jednotlivé domy
a vytvářejí tak řadu identických solitérů. Pokoje
v horních podlažích mají díky tomu naprosté soukromí

můj dům 10 · 2015

komerční prezentace

Technologie, které vám změní život
Můžete sportovat, odpočívat či pracovat, můžete
dělat cokoliv jiného než uklízet. To, co u vás
v domácnosti začal robot kuchyňský, může
výrazně rozšířit robot uklízecí.
Inovace, kam se podíváš
Značka iRobot dosahuje v této oblasti nejlepších
výsledků ze všech. Roboti iRobot pravidelně
vyhrávají nezávislé testy, společnost soustavně
investuje do dalšího vývoje a uvádí na trh stále
nová a chytřejší zařízení. Zatím poslední série
robotických vysavačů Roomba 800 vybavená
systémem AeroForce zvýšila efektivitu vysávání
o 50 % a radikálně zjednodušila údržbu
samotného vysavače i domácnosti.
Robotický mop Braava s pokročilou navigací
NorthStar vytře šetrně podlahy ve vašem domě

Čas. To nejvzácnější, co máme. Využijte svůj čas naplno a nedělejte
věci, které vás nebaví. Věnujte volný čas sobě a své rodině a vykašlete se
na uklízení. Ukážeme vám technologie budoucnosti, které vám dovolí
více žít a méně uklízet.
Dovolte nám dotaz. Připadá vám divné, že za vás
míchá těsto kuchyňský robot? Napadlo vás
někdy, že investice do pomocníka na šlehání,
míchání, sekání nebo mletí nemá smysl a zařízení
jako takové postrádá význam? Těžko. Kuchyňský
robot dokáže ušetřit spoustu času a práce,
navíc provádí většinu činností lépe a rychleji než
vaše ruka. Zkrátka místo toho, abyste se oháněli
vařečkou nebo šlehací metlou, děláte něco jiného.
Příjemnějšího.
Se stejným cílem uvedla společnost iRobot v roce
2002 na trh robotický vysavač Roomba. Firma,
označená magazínem Fast Company za největšího
robotického inovátora roku 2014, se rozhodla
zúročit své více než pětadvacetileté zkušenosti
s vývojem průzkumných a vesmírných robotů
a uvedla na trh zařízení, které během několika
let zásadním způsobem změnilo život milionů lidí
na celém světě. Roomba se stala hitem.
Důkaz? 13 milionů prodaných robotů
Nejde však ani o to, že se do roku 2015 prodalo
více než 13 milionů domácích iRobotů, ale právě
o způsob, jakým značka zasáhla do našich
životů. Tím, že robotický vysavač Roomba,
vytírač Scooba nebo mop Braava uklízí, dává
vám a všem členům vaší domácnosti možnost
dělat něco úplně jiného. Místo toho, abyste se
doma oháněli koštětem nebo mopem, místo

plýtvání času na činnosti, které mohou být
automatizovány, se můžete věnovat sobě.
Díky robotickým pomocníkům iRobot můžou
miliony rodin více sportovat, relaxovat a užívat
si volného času. Místo časově náročných a také
dost nezáživných sobotních úklidových maratonů
můžete raději vyrazit na kolo nebo procházku.

či bytě na jeden dotek tlačítka. Během práce
nevydává žádný zvuk a na konci úklidu vždy
skončí na místě, kde začal. Robotický vytírač
Scooba 450 zase dokáže pomocí třífázového
čisticího procesu vyčistit i silně znečištěné
podlahy v předsíni či garáži a bez problému si
poradí s podlahami v kuchyni nebo koupelně.
iRobot zkrátka udává tón v automatizaci
domácího úklidu a vy z toho můžete těžit.
Technologie, kterým můžete věřit
Čas, který můžete investovat do sebe či své
rodiny, má neocenitelnou hodnotu. Získejte více
času tím, že se zbavíte povinností spojených
s úklidem. Roboti značky iRobot pomáhají
policejním složkám, armádám i vědcům
zachraňovat životy a vám pomohou udělat život
lehčím, příjemnějším a zábavnějším.

téMA Ř a dov é dom y

tÉMA

Ř ADOV Ý DŮM V POPŘEDÍ Z Á JMU
O přednostech i úskalích bydlení v řadovém domě s námi hovořili zástupci předních
firem, které nabízejí tento typ bydlení na našem trhu. Položili jsme jim několik
nejčastějších otázek.
TexT: JiTk a Pálková | FoTo: archiv Firem

1. Po r. 1989 nastal úprk ze sídlišť a jasně
převážil trend individuálního bydlení. Jak se
vyvíjí situace dnes?
2. Co považujete (považují klienti)
za hlavní výhodu bydlení v řadovém domě?
Výhodnou cenu pozemku i stavby, nebo
hrají roli i jiné faktory?
3. Domy v řadě jsou většinou jeden
jako druhý, obyvatelé si je někdy snaží
přizpůsobit k obrazu svému a výsledné
řešení nebývá příliš estetické. Máte nějaký
recept, jak dát i řadovému domu určitou
možnost se odlišit?
4. Netrpí lidé, žijící v řadové zástavbě
v těsném sousedství, hlukem (v interiéru)
či nedostatkem soukromí (na zahradě)? Lze
tato negativa nějak nápaditě vyřešit?
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Ing. Pavel Herclík, obchodní ředitel
společnosti Canaba
1. Společnost canaba je zaměřena především
na výstavbu individuálních domů, nicméně
ve svých developerských projektech realizuje
i soustředěnější typy výstavby. Řadové domy
jsou nedílnou součástí nabídky bydlení
ve všech vyspělých evropských zemích.
Jsou logickým druhým krokem v řešení
bytové otázky zejména mladých rodin, která
ke komfortu bydlení v bytech požadují i větší
prostor pro společný život rodiny a zejména
pak dětí.
v České republice je podíl řadové výstavby
stále velmi nízký, jelikož mu brání často
nesmyslné regulativy obcí o minimální
velikosti parcel pro bydlení a averze vůči
řadové výstavbě, která je přitom racionálním
řešením bydlení pro střední příjmovou vrstvu
obyvatel.

2. lidé volí řadové domy především
z ekonomických důvodů. Za cenu bytu si
mohou pořídit, zvolí-li kvalitní projekt, zcela
plnohodnotný rodinný dům, který sice stojí
na menším pozemku, ale potřebám rodiny,
tedy hry a vývoj dětí a prostor pro společně
strávené chvíle s rodinou, zpravidla naprosto
postačuje.
3. Naši klienti mohou volit podobu svého
domu poměrně individuálně i co do vnější
podoby domu, pokud tomu nebrání místní
regulativy obce.
4. Bydlení v řadovém domku nebo dvojdomku
může nabídnout svým obyvatelům stejný
komfort bydlení jako individuální dům. Je
jen na serióznosti developera, jak ke koncepci
výstavby přistoupí. Například canaba
realizuje i řadové domy jako samostatně
MŮJ DŮM 10 · 2015
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i použitých materiálů. Vhodným řešením
je zpracování několika vizualizací, kde se
tento trend může promítnout a potenciální
zákazník z nich uvidí, jak by si mohl dům
uzpůsobit. Případně by měl své představy
s tímto architektem následně konzultovat.

Projekt řadové zástavby společnosti
G servis CZ má díky zapuštěným zádveřím
a terasám zajímavou dynamickou strukturu.
Kontrast přírodního dřeva a čirého skla dává
architektuře velmi moderní design
Řadové domy se sedlovými střechami se dobře
hodí jak do nové městské zástavby, tak i do starší
čtvrti či na venkov. Upravené předzahrádky
s pergolami dávají ulici intimní
a zároveň obytný charakter (G Servis CZ)
Domy společnosti Canaba (Chico
a Uno) mohou být realizované jako samostatné,
dvojdomy i řadové domy. Předsazené pergoly,
zádveří či garáže dodají jednoduché architektuře
členitost a individualitu

stojící objekty každý s vlastními obvodovými
stěnami. Komfort bydlení je tak zajištěn
a navíc lidé ušetří nejen na pořizovacích
nákladech, ale i na energiích za vytápění.
A zahradní prostor lze architektonicky
důmyslně řešit a vytvořit dokonalé soukromí
i ve venkovním prostoru.
Ing. Martin Bartek, manažer
G Servis CZ
1. V dnešní době převládá výstavba
samostatně stojících domů, které stavebníci
preferují před bydlením v řadových domech.
Ty jsou doménou spíše developerských
projektů, při kterých vznikají stavby na klíč
s optimální velikostí pozemku a koupě této
nemovitosti je pak cenově dostupnější. Týká
se to především větších měst, kde se cena
pozemku může pohybovat hodně vysoko.
2. Je to především dostupnější cena za dům,
který je v řadové zástavbě opakovaný a jeho
výstavba je dokonale optimalizovaná.
Na staveništi nevznikají složité přesuny
techniky ani materiálů a výstavba těchto
domů se tak efektivně snižuje. K cenově
dostupnému „bytu na trávě“ má pak nový
uživatel i vlastní pozemek s možností
parkování a užívání zahrady.
3. Možnost odlišit se by měla vznikat již
ve fázi projektování, kde by architekt celé
výstavby měl dát jasně daný vizuální trend
a stanovit k němu regulativa barevnosti
2015 · 10 můj dům
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4. Soukromí na zahradě lze většinou vyřešit
doplňkovými stavbami, jako jsou neprůhledná
oplocení, správně situovaný zahradní altán,
jeho zastřešení atd. Hlučnější sousedy můžete
slyšet i v případě samostatně stojících domů.
Nicméně hlučnost v řadových domech by
měla být eliminována akustickými požadavky
na výstavbu, které by měly být při realizaci
dodrženy.
Ing. Jiří Pohloudek, obchodní ředitel RD
Rýmařov, s. r. o.
1. Nenazval bych situaci po roce 1989
úprkem ze sídlišť, ale využitím možností
v dané situaci ke kvalitnějšímu bydlení.
Pokud se za socialistického systému
organizovala výstavba rodinných domů, bylo
to v regionech, kde bylo nutné stabilizovat
pracovní sílu. A v těchto případech se
řešila především z ekonomických důvodů
formou řadových domů. Tak vidíme tyto
stavby na Šumavě, v podhorských oblastech
Slovenska nebo na severu Čech. Koncem
osmdesátých let vznikl program výhodného
financování individuální výstavby se státní
subvencí. Začala i snaha navyšovat výrobněstavební kapacity. V rýmařovském závodě se
uskutečnily investice do rozšiřování výroby
a v podniku Kovona Karviná se začal budovat

Ukázka starších montovaných řadových
domů v Rýmařově. Po rekonstrukci vzniká
díky různé barevnosti fasád, zábradlí
a dalších prvků různorodá směsice

v německé licenci nový závod na montované
domy. Prudký nárůst výstavby domů ale začal
až kolem roku 2005, kdy se hypoteční systém
a zejména úrokové sazby staly dostupnými.
Zároveň se začaly připravovat lokality pro
masivní výstavbu. V této době nebyl zájem
o řadovou výstavbu. Až později se snahou
o co největší využití pozemků a snížení
nákladů a cen začala, zejména kolem velkých
aglomerací, řadová výstavba. Nejsilněji se to
projevilo kolem Prahy.
2. Určitě jsou to náklady na přípravu lokality
a celková cena. Svoji roli hraje i dostupnost
lokalit s řadovými domy do práce, školy
a mimoškolní aktivity, nákupní možnosti atd.
3. V okolí Prahy jsme vybudovali stovky
řadových domů, které si našly své zákazníky.
Lokality Obříství, Stará Boleslav, Brandýs
nad Labem, Nučice a další jsou zabydleny.
Architektura je řešena barevností, různými
odskoky a podobně. Výstavba je poplatná
platným normám požárním a akustickým.

Řadová zástavba v Brandýse nad Labem působí
díky výrazné barevnosti a odskokům jednotlivých
domů velmi dynamicky. Ani by vás nenapadlo, že
jde o montované dřevostavby
(RD Rýmařov)
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4. Pro mě je inspirací pro tento druh
výstavby např. Holandsko a nejvíce Anglie.
Při studijním pobytu jsem v Londýně
bydlel v privátě v řadovém domě. Londýn je
na tomto typu bydlení postaven. Několikrát
denně projde ulicí policista, který má přehled
o lidech, kteří zde žijí. V závěru pobytu jsem
se s ním již zdravil, zrovna tak s holičem
na rohu a s prodavačem ve večerce. Ulice žijí
svým životem, není tam anonymita satelitních
sídlišť s vysokými ploty. Lidé mají relativně
soukromí a komfort za přijatelné peníze.
můj dům 10 · 2015
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olega z architektonické
kanceláře panu Stempelovi
zavolal, že kupuje parcelu
pro svůj rodinný dům.
„Současně mi nabídl její

polovinu s odůvodněním, že je na jeden
dům moc drahá. Koupil jsem pozemek
velikosti 200 m2 a šířky 6 metrů, aniž
bych jej vůbec viděl,“ začíná své vyprávění
profesor Ján Stempel.

Úsporné a univerzální řešení
Jednoznačnou výhodou řadových domů bývá
jejich pořizovací cena i nižší provozní náklady.
Tepelné ztráty nejsou tak vysoké a celková
údržba pláště se zpravidla týká pouze
průčelí. Řadový dům se snadněji napojuje
na inženýrské sítě a zásah do krajiny bývá
mnohem šetrnější než v případě samostatných
budov. Důležité je ovšem dobře promyslet
vnitřní uspořádání, aby měl interiér dostatek
přirozeného světla a vzniklo opravdu zdravé
a energeticky úsporné bydlení. Architekt Ján
Stempel promýšlel dispozice do posledního
detailu a rozhodl se pro řešení, které je plně
využitelné i pro čtyřčlennou rodinu. Nutno
připomenout, že dům navrhl a postavil ještě
jako svobodný a bezdětný a za celou dobu
nebylo nutné provádět jakoukoli dispoziční
úpravu. Dodatečně se na jižní straně střechy
budovaly pouze fotovoltaické panely
a prováděly se drobné úpravy na zahradě.
Přírodní zahrada přirozeně navazuje na dům
velkými francouzskými okny a dřevěnou
terasou, spolehlivě potlačuje okolní rušivé
vlivy a je nedílnou součástí této zcela
originální řadovky.

Originální solitér v řadě

Prof. Ing. arch. Ján Stempel, autor návrhu i majitel
domu. Ze severní strany je interiér přisvětlen
pásovým oknem. Menší okno zabraňuje tepelným
únikům a krásně rámuje panoramatický výhled

28

Mezi čtyřmi poměrně běžnými řadovými
domy vyniká dům s přírodní dřevěnou
fasádou. Na první pohled se odlišuje
od svých sousedů. „V době, kdy v českých
poměrech nebylo sousloví nízkoenergetický
dům marketingovou značkou, jsem
samozřejmě pečlivě řešil i stavební stránku
objektu,“ podotýká Ján Stempel a ukazuje
na sendvičové, kvalitně izolované konstrukce
a pečlivě zateplenou střechu, na jižní
straně s fotovoltaickými panely. Je patrné,
že se jedná o nízkoenergetickou stavbu
navrženou s ohledem na minimalizaci
provozních nákladů a dopadů na životní
prostředí, kde dispozici značně ovlivnila
úzká parcela a celková morfologie terénu.
Přízemí s dvojgaráží je zapuštěné do svahu
a obývací pokoj ve druhém podlaží se nachází
v úrovni zahrady. Společně s jídelnou je
velkoryse rozprostřen přes celé podlaží
a nabízí nádherné výhledy do bujaré zeleně.
Ložnice najdeme v podkroví domu. Poměrně
vysoký sklon střechy a hloubka dispozice
umožnila situovat pracovnu s knihovnami
přímo pod hřebenem. Centrální schodiště
propojuje jednotlivá podlaží a vytváří výrazný
komunikační element. Dům v řadové
zástavbě je navržen v duchu okolních domů,
nicméně provedení jednotlivých detailů
je opravdu výjimečné – a svým způsobem
i nadčasové.
Můj důM 10 · 2015

Příjemná struktura přírodního
materiálu – dřeva napovídá, že
za dveřmi se skrývá útulné bydlení

V ýjimečná ř adoVk a
s dž u nglí
Čtyři řadové domy na okraji Prahy
zřejmě nikoho nepřekvapí. Pokud
se ovšem neobjeví rodinný dům,
který se na první pohled odlišuje
od ostatních. Architekt Ján Stempel
jej původně projektoval pouze
pro sebe, ale nakonec vyhověl
i čtyřčlenné rodině. A to beze změn
dispozic.
TexT: VlasTimil Růžičk a | FoTo: RobeRT žákoV ič
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Stínění pergoly popínavými rostlinami je nejefektivnější řešení. V létě
stíní, terasu nepřehřívá jako plná
střecha a v zimě naopak bez listí
hravě propustí slunce do interiéru
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rodinné domy návštěva
S lovo au to r a

V centru domu je krb, který dokáže
vytopit úplně celý dům

Knihovna na podestě odděluje
prostor schodiště a šaten.
Nebylo nutné stavět příčku

Malé půdorysné rozměry domu
kompenzují de facto čtyři podlaží,
schodiště se stává srdcem domu

Zahrada je trvale
měnícím se obrazem

„Od počátku své kariéry jsem pracoval na velkých
lukrativních zakázkách, jmenujme například pavilon
EXPO v Seville, budovu Českého rozhlasu nebo
rekonstrukci Obecního domu. Na častou otázku,
proč jsem se vzdal velkých staveb, odpovídám tak,
že v architektuře nejsou velké a malé stavby. Vždyť
nejslavnější realizace v Čechách 20. století jsou vila
Tugendhat a Müllerova vila. Tyto stavby navrhli jejich slavní autoři v těch nejlepších tvůrčích letech.
Rodinné domy a vily mají jednu výsadu, navrhují
se pro konkrétního uživatele. Po tom jsem vždy
toužil. Do dobrého domu není vepsáno ego autora,
ale duch jeho majitele. Nicméně stavbám většího
měřítka jsem zcela neunikl, v portfoliu Stempel &
Tesar architekti najdete i bytové stavby či hotely…“

Rodinné domy návštěva

technické údaje
WC

pracovna

Celková zastavěná plocha: 73 m2

Prof. Ing. arch. Ján Stempel

Užitná plocha: 180 m2

Absolvoval na Fakultě architektury Technické
Univerzity v Budapešti (Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem). Pracoval v ateliéru SIAL v Liberci pod vedením Karla Hubáčka a Miroslava Masáka. Podílel se na mnoha
projektech novostaveb a rekonstrukcí doma
i v zahraničí. Nejprve založil společně s kolegy
kancelář A.D.N.S. a poté s Janem Jakubem
Tesařem architektonickou kancelář Stempel
& Tesar. Vyučuje na fakultě architektury ČVUT
Praha. Je autorizovaným architektem České
komory architektů (ČKA).

Počet členů domácnosti: 4
Konstrukce: zděná, monolitické stropy, pórobetonové tvárnice, obvodové zdivo sendvičové s izolací z minerální vlny a odvětrávanou
vzduchovou mezerou, dřevěný obklad fasády,
dřevěná terasa, nízkoenergetický standard

podkroví

koupelna

Střecha: klasický dřevěný krov, na jižní straně
střechy fotovoltaické panely

chodba
pokoj
šatna

šatna

ložnice

Výplně otvorů: dřevohliníková okna, zasklení
2 + 1 s mezižaluzií
Vytápění: centrální vytápění plynový kotel, krb
patro

WC

kuchyň
terasa

obývací pokoj

jídelna

autoR

Navštivte
podobné domy
v katalogu RD na
www.mujdum.cz

Kontakt: Stempel & Tesar architekti
Thákurova 9
Praha 6
tel.: 602 222 767
e-mail: jan@stempel.cz
www.stempel-tesar.com

přízemí

zádveří
chodba

techn. místnost

garáž

suterén

Střídmost, jednoduchost a elegance
charakterizují celkovou koncepci domu

I nábytek v ložnici byl řešen na míru.
Tmavá olivově zelená barva působí
uklidňujícím dojmem a pomáhá k lepší
relaxaci po náročném dni

rodinné domy NáVšTěVa

M

ladí manželé s dítětem
se rozhodli opustit
svůj pražský byt nejen
proto, že už jim přestala
stačit jeho velikost.
Když porovnávali
ceny bydlení, dospěli k logickému závěru, že
za cenu bytu v Praze mohou získat kousek
za hlavním městem nejen dostatečně velkou
užitnou plochu, ale i vlastní kus zahrádky.
K tomu klidné prostředí a čerstvý vzduch –
nebylo co řešit. Přáli si koupit dům již hotový
a z nabídek developerů se jim nejvíce líbila
lokalita na západ od Prahy. Nová zástavba
řadových domů na okraji středočeské obce má
dobré dopravní spojení do Prahy, v městečku
vzdáleném pár kilometrů je škola, školka,
obchody, zdravotnické zařízení a další
potřebné „civilizační“ zázemí.
„Vyhovovalo nám jak místo, tak dispozice
domu, a zejména poměr kvality a ceny. Je
neuvěřitelné, co se vejde na pozemek velký
180 m2. K bytu o velikosti 5 + 1 máme
i dvě parkovací stání, na zahradu se vejde
jak terasa k sezení, tak trávník na hraní pro
děti a okrasné záhonky. Víc nepotřebujeme,
naopak větší dům i zahrada by vyžadovaly
více péče a peněz,“ vysvětluje majitelka domu.
„Díky energeticky úspornému konstrukčnímu
systému je provoz domácnosti velmi levný –
protopíme jen 12 000 Kč za sezonu.“

Maximum užitku na minimální ploše
Ulice směřuje od severu k jihu, vstupní
partie domu je orientována na východ.
Z předsíně vedou dveře do koupelny s WC.
Malou místnost naproti paní domu velice
uvítala: „Technické zázemí, které tu bylo
navrženo, jsme přemístili do půdního
prostoru a zde vznikne domácí pracovna
přístupná téměř přímo z ulice. Plánuji
pracovat doma, takže klienti nebudou rušit
provoz domácnosti.“
Přes polovinu plochy přízemí zaujímá
společný obývací prostor orientovaný
do zahrady. I když dům zvenku nevypadá
velký, nabízí se tu pro společný rodinný život
– posezení u her nebo televize, stolování
a vaření – více než 50 m2. Cenné metry se
v úsporné dispozici ušetřily tím, že součástí
tohoto prostoru je i otevřené schodiště
do patra. Horní podlaží zaujímají tři ložnice
a koupelna.
Těžištěm zahrady je terasa s dřevěnou
pergolou, která kryje velký jídelní stůl
a venkovní gril. Děti se vydovádějí
v plastovém nadzemním bazénku,
na pískovišti nebo vedle na trávníku.
Na zahradě dokonce ještě zbylo místo i pro
okrasné rostliny a keře a bylinky.
34

Stůl na terase obklopují praktická
zahradní křesílka z umělého ratanu

Originál vlastníma rukama
„Když jsme dům kupovali, dispozici nebylo
možné měnit a ani to nebylo potřeba.
Zato interiér jsme zcela přizpůsobili svým
představám, jinak bychom se tu necítili
doma,“ pokračuje majitelka. Oproti
standardnímu provedení se změnilo
v podstatě všechno – dveře, schodiště, podlahy,
obklady v koupelně a samozřejmě řešení
kuchyně.
Běžný typový dům se tak posunul
o kategorii výše. Nejvíce se to projevilo
u podlah: do obývacího pokoje si majitelka
domu vybrala laminátové podlahy s dekorem
dřeva, v kuchyni je vinylová podlaha
s metalickým dekorem, v ložnicích praktické

světlé vinylové podlahy k nerozeznání
od dřeva. V běžném typovém domě byste
také těžko potkali cementové stěrky,
které zde pokrývají stěny kuchyně. Nové
schodiště se stříbrně natřenou ocelovou
konstrukcí a dřevěnými stupni sem vnáší
lehce industriální nádech. Zařízení vybrané
v Ikea manželé doplnili kvalitně renovovaným
starým nábytkem a doplňky, které si sami
vyrobili z palet. „Chtěla jsem dát domu
hřejivou atmosféru, proto jsme vybírali hlavně
přírodní materiály a barvy. Nový domov jsme
vytvářeli všichni společně. Stmeluje to rodinu
a navíc žijeme obklopeni věcmi, k nimž máme
osobní vztah. To je úplně jiný pocit než u bytu
pořízeného na klíč.“
můj dům 10 · 2015
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T ypov ý dům plný
nápadů

Řadový dům v malé středočeské obci nabízí překvapivě velký
komfort. Uvnitř paní domu vytvořila útulný a bezpečný přístav
pro celou rodinu. S pomocí fantazie a dobrého vkusu vzniklo
originální bydlení za dobrou cenu.

Uliční fasády lemují volně přístupná
parkovací stání, pozemky nejsou oplocené.
Řadu člení barevné odlišení fasád, nátěry
v jemných pastelových barvách jsou laděny
do teplých odstínů

TexT: JiTk a Pálková | FoTo: Jana labuťová a Jiř í vaněk
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Ze společné obývací části domu vedou dvě
francouzská okna ven do zahrady. Téměř
čtvrtinu zabírá dlážděná terasa krytá pergolou.
Konstrukce z dřevěných hranolů je zastřešena
tabulemi z kaleného skla
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Pohovku z Ikea paní domu doplnila dvěma
renovovanými skořepinovými křesílky z bazaru.
Nové čalounění s geometrickými vzory jim
dodalo švih. Mobilní stolek a nástěnnou polici
na obrázky si majitelé domu sami vyrobili z palet

inzerce

Máme důkaz
místo slibů!

ÚSPORA AŽ

1 543 Kč
ROČNĚ*

Vynikající úspornost ohřívačů EOV
potvrzená nezávislou zkušebnou TÜV Rheinland.
Elektrické ohřívače vody Tatramat EOV jsou jedinečné svojí kvalitou a provozními vlastnostmi. Díky
y nejmodernějším technologiím, postupům
a know how využitým při vývoji těchto ohřívačů vody bylo možné výrazně snížit spotřebu elektrické energie v pohotovostním režimu,
tzn. tepelnou ztrátu.
Tuto skutečnost potvrzují i výsledky porovnání 5 zařízení - ohřívače Tatramat EOV 80 a 4 konkurenčních ohřívačů. Vzhledem k objektivitě
údajů bylo měření realizováno v nezávislé německé zkušebně TÜV Rheinland. Sazba el. energie D02d.
* v porovnání s konkurenčními ohřívači vody, bližší informace naleznete na www.tatramat.cz
STIEBEL ELTRON spol. s r. o.
K Hájům 946, 155 00 Praha 5
tel.: 251 116 111, 251 116 180, fax: 251 116 153
e-mail: info@tatramat.cz, www.tatramat.cz

ohříváme vodu. spolehlivě.

rodinné domy návštěva

Vybavení společného obývacího prostoru
je laděno do odstínů hnědé, šedé
a pískové. Nejvýrazněji tu promlouvá
laminátová podlaha Quick-Step
s rustikálním dřevěným dekorem
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Původní masivní schodiště nahradila
subtilnější a elegantnější konstrukce
s ocelovými schodnicemi
a dřevěnými stupni
Dětské pokoje jsou vybaveny převážně
praktickým bílým nábytkem z Ikea.
Textilie v kontrastních barvách jim
dodávají živou atmosféru, barvy i vzory se
budou časem obměňovat
Bílý obklad a velké formáty opticky
zvětšují a prosvětlují obě racionálně
řešené koupelny

Navštivte
naše stránky
www.mujdum.cz

koupelna + WC

pokoj

Technické údaje

koupelna + WC

zádveří

pokoj

Zastavěná plocha: 100 m2
Užitná plocha: 145 m2
kuchyň

Konstrukce: betonové základové pasy
a základová deska, stavba z litého betonu do
ztraceného bednění (systém Durisol), sedlová
střecha, střešní krytina Bramac, okna plastová
s izol. dvojskly

obývací pokoj
pokoj

pokoj

Vytápění: ústřední teplovodní, elektrický kotel
+ radiátory, ohřev vody – solární kolektory

přízemí
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Víte, jak funguje vysavač?
A co když je to centrální vysavač?
Princip vysavače si nejlépe představíte jako pití limonády brčkem. Nasátím tekutiny vytvoříte rozdílný
tlak na obou koncích brčka. Na tom, který je ponořen do limonády, vznikne podtlak. Na druhém konci
je naopak tlak vyšší a limonáda proto začne brčkem stoupat až k vašim ústům.
Nasávání vzduchu vysavačem funguje prakticky
úplně stejně. Motorem vytvoříme podtlak, který
pak nasaje vzduch i s nečistotami.
Co se s ním pak děj dál záleží na zvolené
technologii:
– Centrální vysavač odvede vzduch s alergeny
a sporami plísní mimo dům. Jedině
u centrálního vysavače je jistota, že všechny
škodlivé částice opouštějí dům a neusazují se
zpět v místnosti.
– U přenosného a robotického vysavače dochází
k víření prachu cirkulací vzduchu, který je
na nábytku a záclonách, který není vysáván
a po úklidu klesne zpět na uklizené plochy.
To, že jemný prach zůstane v místnosti, například
znamená, že musíme mnohem častěji nejen
vysávat, ale i utírat jej z nábytku. To nás stojí
spoustu času a energie.
Jednou z největších výhod centrálního vysavače
je vyfouknutí vzduchu mimo dům. A čím více
prachu – a to i toho mikroskopického – skutečně
dostaneme mimo obytné prostory, o to zdravější
bude prostředí, ve kterém s rodinou trávíme
hodně času.
Princip a funkce
centrálního vysavače

Pro naši psychickou pohodu je tu navíc ještě
jedna skutečnost. Vzhledem k tomu, že agregát
centrálního vysavače bývá umístěn v technickém
zázemí nebo v garáži, není hluk, kterému je rodina
při úklidu vystavena, téměř žádný.
Instalaci trubního rozvodu je třeba provést už při
stavbě rodinného domu spolu s dalšími rozvody.
Agregát lze kdykoli koupit dodatečně. Vedle toho
existují i řešení vhodná pro rekonstrukce a pro
byty.
Cena instalace rozvodu včetně agregátu se
pohybuje kolem 35 tis. Kč. Když vezmeme
v potaz, že záruka na vysavač Husky je 25 let,
mluvíme zde o opravdu velmi rozumné investici.
Více se dozvíte v eBooku, který je ke stažení
na webu www.husky.cz

Zásuvky
Výfuk
mimo dům
Rozvod CV

Centrální
jednotka
v garáži

rODInné DOmy NávšTěva

Zatímco ploché střechy a bílé atiky se líbí
a mají smysl i dnes, lodžie – typický prvek
socialistické architektury – ve skutečnosti
nejsou dobře využitelné. Naopak jejich
zasklení přináší cennou plochu navíc

Velké změny, nOVé DImenze
Plochá střecha, lodžie, hladká fasáda s dřevěnými okny a břízolitovou omítkou –
„řadovka“ ze sedmdesátých let minulého století nesla typické znaky doby svého
vzniku. Přestože navenek si dům zachoval svůj architektonický styl, získalo bydlení
po rekonstrukci úplně jiné dimenze.
TexT: JiTk a Pálková | FoTo: Pavel Fu x a

V

e své době představoval
tento řadový dům spíše vyšší
standard bydlení, po čtyřiceti
letech užívání však již velmi
technicky zastaral a nemohl
uspokojit dnešní požadavky
na moderní životní styl a použití nových
technologií. Cílem rekonstrukce bylo vytvořit
příjemné a pohodlné prostředí pro soužití
majitelky a jejího dospělého syna.
„Pozemky jsou zde široké jen 6 m, ale
dispozice byly poměrně účelně vyřešené,
domy mají suterén a i přes trochu stísněnou
dispozici nabízely k bydlení vše potřebné.
vzhledem k době jejich vzniku je hodnotím
jako dobrou architekturu, v určitém smyslu
dokonce nadčasovou. Při rekonstrukci jsme
se snažili vytěžit maximum, především
otevřít a uvolnit prostor a přivést sem světlo,“
říká architekt Petr vágner, autor návrhu
rekonstrukce.

Nezůstala cihla na cihle
Z původní stavby se zachovaly jen obvodové
stěny a stropy, byly vybourány téměř všechny
příčky i schodiště. v přízemí zůstala
42

na původním místě pouze integrovaná garáž,
rozšířená o technické zázemí. Ze zádveří je
prosklenými dveřmi vidět přes celý společný
obývací prostor až do zahrady. Staré dřevěné
schody nahradilo vzdušné otevřené schodiště.
Je vloženo do malé haly, kam přichází světlo
světlíkem vsazeným ve stropě druhého
podlaží. kolem schodiště se prochází
do společného obývacího prostoru, který
zaujímá celou jižní polovinu domu. „Shodli
jsme se s majitelkou domu, že nemáme rádi
otevřený pohled na kuchyňskou linku, proto
je kuchyň částečně skrytá za krbovou stěnou
a oddělená od společenské části se sezením,“
vysvětluje Petr vágner.
Směrem do zahrady se celé přízemí
rozrostlo o 2 m širokou skleněnou přístavbu.
Tato zimní zahrada je přímým pokračováním
společného obytného prostoru, slouží
ke stolování a relaxaci. Proti přehřívání ji
chrání protisluneční skla a externí rolety.
v návaznosti na zimní zahradu vznikla před
domem nová terasa. Tři metry široká dlážděná
plocha nezabírá v zahradě příliš mnoho místa
a postačí k pohodlnému venkovnímu posezení
či stolování.

ve druhém podlaží se původně nacházela
samostatná bytová jednotka 4 + kk se
třemi malými ložnicemi směrem do ulice
a velkou lodžií do zahrady. Dnes je rozděleno
na ložnici majitelky s vlastní šatnou
a koupelnou a na apartmá syna, rovněž
s vlastním příslušenstvím. ložnice byla
na celou výšku zasklena a rozšířila tak plochu
hlavní ložnice.
Zmodernizovala se samozřejmě nejen
dispozice, ale i celý interiér domu. koncept
spočívá v jemných barvách, vzdušnosti,
bohatství světla. Celé přízemí pokrývá
podlaha z velkoformátové vápencové
dlažby. interiéru dodaly na zajímavosti
sádrokartonové stropní podhledy
s integrovaným nepřímým osvětlením,
které opticky zvětšuje prostor a zvyšuje
stropy. Nové schodiště obloukového tvaru se
subtilní samonosnou nerezovou konstrukcí
a dřevěnými stupni je osvětleno shora
světlíkem vsazeným do střechy. Toto řešení
vneslo do interiéru dynamiku a novou
dominantu. Světlý interiér doplňují výrazné
červené akcenty a moderní obrazy a další
výtvarná díla.
můj Dům 10 · 2015

rodinné domy návštěva
Zimní zahrada nepřidala domu jen užitnou
plochu, ale i modernější výraz. Velké prosklené
plochy bez dělení představují jen minimální
bariéru a vytvářejí stálý kontakt interiéru se
zahradou
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Společný obývací prostor je rozdělen
na sezení a kuchyňskou část. V dělicí
stěně je integrováno krbové těleso
s krbovou vložkou a televizor

Podlahu v přízemí pokrývá
velkoformátová dlažba z italského
vápence. Stropní podhledy
ze sádrokartonových desek
s integrovaným osvětlením vytvářejí
příjemnou atmosféru a navíc budí
příjemný dojem vyššího stropu

Majitelka domu nemá ráda otevřený pohled
na kuchyňskou linku, proto je kuchyň částečně
skrytá za krbovou stěnou
Záplavu světlých teplých přírodních barev
v interiéru oživuje několik akcentů v červeném
odstínu, například jídelní židle a relaxační křeslo
v zimní zahradě

Staré dře věné
Schody nahr adilo
v zdušné ote vřené
Schodiště
46
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DALŠÍ ETAPA
V P RO D E J I

VYBERTE SI
BYDLENÍ
VE SVÉM
STYLU
NOVÉ BYTY
Ložnice ze rozšířila o zasklenou lodžii a získala
tak nejen větší plochu, ale i více denního světla.
Také zde architekt navrhl stropní podhled
s integrovaným nepřímým osvětlením

A RODINNÉ DOMY
V PRAZE 5,
inzerce

Obloukové schodiště sestává z nerezových
schodnic, nerezového zábradlí a dřevěných stupňů.
Obloukový tvar a vzdušná konstrukce obohatily
interiér o dynamiku a zajímavou hru světla a stínu

JINONICÍCH

W W W.WALTROV K A .C Z

Rodinné domy návštěva

Technické údaje
obytné prostory I zázemí

Zastavěná plocha: 150 m2
Užitná plocha: 255 m2
Konstrukce: původní zdivo cihelné, keramické stropy,
fasády kontaktně zatepleny, nové vnitřní zdivo keramické, schodiště dřevěné se samonosnou nerezovou nosnou
konstrukcí, zimní zahrada: stavebnicový systém, nosná
konstrukce z ocelových profilů, zpevněna nerezovými táhly,
výplně – izolační dvojskla v kovových rámech

pokoj

zádveří
garáž

pokoj syna

Výplně otvorů: okna hliníková s izol. dvojskly, dveře dřevěné lakované do kovových zárubní HSE a skleněné posuvné
(atypické)

šatna
šatna

koupelna

hala

hala

Vytápění: ústřední plynové, v celém domě podlahové vytápění, v koupelnách koupel. radiátory

obývací
pokoj

ložnice

koupelna

kuchyň

auToR
Ing. arch. Petr Vágner (1970)

zimní
zahrada

terasa

patro

Autorizovaný architekt, vystudoval architekturu na ČVUT
Praha. V r. 1999 založil společně s architektkou Evou Jiřičnou architektonické studio AI-Design, které se zaměřuje
na komplexní architektonické návrhy od výstavnictví,
interiéru přes rekonstrukce až po novostavby, od studie
až po realizaci. Získal řadu ocenění v soutěži Grand Prix,
Stavba roku atd.
Spoluautoři: arch. Tereza Tejkalová, Ing. arch. Tomáš Slovík

přízemí

Velká míra prosklení vynikne zejména při
večerním osvětlení. Dům jako by se přemístil
z pražské čtvrti na středomořské pobřeží
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Navštivte
podobné domy
v katalogu RD na
www.mujdum.cz

Kontakty: AI-DESIGN
Anenské náměstí 2, Praha 1
www.aidesign.cz

komerční prezentace

Ideální střecha? Finská s nejdelší zárukou!
Severský design a kvalita mají ve světě právem dobrý zvuk. Ať jde o automobily,
nábytek, architekturu nebo ocel. Právě špičkovou kvalitu oceli a architekturu
spojuje finské jméno Ruukki.
Životnost a dlouhá záruka
Důležitým garantem kvality materiálů jsou
hlavně záruční doby. Krytiny Ruukki v třídách
kvality Ruukki 50+, Ruukki 40 a Ruukki 30 vydrží
v náročných podmínkách desítky let. Proto
Ruukki poskytuje u svých krytin technické záruky
až 50 let podle druhu krytiny, resp. třídy kvality,
ve které je krytina vyrobena.

Ve Skandinávii se více než 90 % domů staví
ze dřeva a oceli. Může za to místní tradice
ve stavitelství, bohaté lesy, naleziště rudy, tradice
jejího zpracování a ekologické smýšlení seveřanů.
Dřevo i ocel jsou mimo jiné obojí přírodní a plně
recyklovatelné materiály.
Funkce a design
Ocelové střechy jsou nenáročné na údržbu
a testované drsnými severskými podmínkami.
Střecha bývá vystavena nízkým i vysokým
teplotám, sněhu, vydatným dešťům a vlhkosti.
Ocelová střecha je zhruba devětkrát lehčí než
pálené tašky (cca 4,5–5,25 kg oproti 45 kg pálené
tašky na metr čtvereční krytiny) a podstatně méně
zatěžuje konstrukci střechy. Vyniká hladkým
povrchem, takže se sníh na střeše příliš nedrží
a v neposlední řadě je mnohem odolnější proti
porostům mechů.
Designu vládne krytina Ruukki Classic na způsob
falce v černé barvě, která se hodí na moderní
stylové domy stejně jako na horskou nebo lesní
chatu. Spíše do městské zástavby zapadnou
krytiny ve tvaru tašek, jako je Ruukki Finnera,
Monterrey nebo nová krytina Armorium
vyznačující se na našem trhu ojedinělou výškou
vlny, což přispívá k jejímu výjimečnému vzhledu.

Typická finská
dřevostavba s plechovou
krytinou Ruukki Classic

Kvalitní a k přírodě šetrné
stavební materiály jsou ideálem
severské kultury bydlení

Výhody ocelových střech Ruukki
• životnost při správné montáži až desítky let
• Ruukki poskytuje až 50letou technickou záruku
a až 20letou estetickou záruku
• lehká střešní krytina je ideální pro méně nosné
konstrukce ze dřeva a slabé krovy
• rychlá montáž, praktický formát a snadná
manipulace
• praktický formát šetří čas a snižuje konečnou
cenu přepravy krytiny
• ideální krytina do horských oblastí – hladký
povrch plechu hravě odstraňuje sníh
• krytina je rezistentní vůči povětrnostním vlivům,
nenáročná na údržbu a esteticky stálá
• díky variabilitě povrchových úprav, barev,
profilů a formátů krytiny je univerzální krytinou
téměř pro všechny druhy střech, rekonstrukcí
a novostaveb
Více na www.ruukkistrechy.cz
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Dům na Blair Road si i přes řadu přestaveb
zachovává původní ráz ulice. Blair Road byla
pojmenovaná po Johnu Blairovi, významném
činiteli společnosti Tanjong Pagar Dock Company,
kde působil v osmdesátých letech 19. století

Singapur již dávno
není kolonií, ale svého
kulturního dědictví z tohoto
období si nesmírně cení.

Ř ADOVK A
PO SINGAPURSKU
TexT: KrisT ý na LišKová | FoTo: a aron PococK

rodinné domy NáVšTěVA

O

blast Singapuru, známá
jako Blair Plain, bývala
součástí rezidenční čtvrti
Spottiswoode Park.
Rozvoj této čtvrti začal
v roce 1900, kdy se sem
ve větší míře začali stěhovat úspěšní čínští
obchodníci. Původní zástavba v této čtvrti
sestávala z jednoduchých obchodnických
domů a terasových rezidenčních domů, tak
typických pro jihovýchodní Asii a Čínu.
Obchodnické domy měly tradičně přízemní
krám se skladovými prostory a vyšší patra

sloužila majitelům k bydlení. Najdete tu
stavby v původním stylu, ale i domy s prvky
art deca. Zejména domy z let 1900–1940
vynikají bohatou ornamentální výzdobou.
Tyto domy se zachovaly dodnes a staly se
součástí památkové zóny a současně luxusní
rezidenční oblasti, která v poslední době
prochází velkou rekonstrukcí. Není zde
povolena žádná nová výstavba a požadavky
na zachování původního rázu čtvrti jsou velmi
přísné.
Francouzsko-singapurská rodina spolu
s přáteli zakoupili na této adrese hned tři
domy v řadě a pro své bydlení se rozhodli
zrekonstruovat prostřední z nich. V minulosti
prošel proměnou z klasického obchodnického
domu na kancelářské prostory, ale noví
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majitelé jsou velmi zapálení do projektu
renovace této historické části města a chtěli
domu navrátit původní tvář. Ačkoliv se
z první přestavby nedochovaly žádné plány
ani záznamy, ze stavu objektu bylo jasné,
že přeměna na kanceláře byla necitlivá
a nevhodná k bydlení, ale z původní typické
fasády přece jen něco zbylo.

obývací pokoj a jídelní prostory, je velkoryse
navržené hlavní schodiště se střešním oknem,
které přispívá k prosvětlení přízemí. Majitel
trval na tom, že domu musí být navráceny
původní tradiční prvky, kdekoliv to je možné,
proto byly na stropech v přízemí a v podstřeší
domu přiznány trámy.

Přízemí rozsvítila zahrada

Když vyjdete po schodišti o patro výš, ocitnete
se na dlouhé chodbě lemované knihovnami
a úložnými prostory. Na obou koncích chodby
se nacházejí ložnice a v přední části také

Přízemní část domu, tedy původní obchod,
byl dříve rekonstruován na dlouhou a špatně
osvětlenou kancelář. Aby se do prostoru

dostalo světlo a byla zajištěna v tropech tak
důležitá přirozená ventilace, navrhli architekti
dům uprostřed otevřít a vybudovat zahradu,
která tak tvoří kouzelný prostor, kde se dá
relaxovat a mohou si tu hrát děti. Zahrada
se stala vizuální dominantou přízemí. Není
oddělena žádnou zdí, takže mezi obývacím
pokojem v přední části domu a kuchyní
v zadním bloku nevznikly žádné překážky.
Vzhledem k tomu, že majitel je vášnivý
kuchař, ale také otec rodiny, je pro něj důležité,
aby měl z kuchyně volný výhled na děti hrající
si na zahradě. Za kuchyní je umístěna replika
původního kovového schodiště, po kterém
se vystoupá do dalšího patra, kde se nachází
pokoj pro služebnou.
Vertikální dominantou přízemí, oddělující

Rafinovaná hra s prostorem

Z jídelny se prostor otevírá do malé zahrádky
ve střední části domu. V zadním traktu je
umístěna kuchyně. Celý prostor je otevřený
a přehledný. Děti navíc získaly bezpečné místo
na hraní a rodiče je mají pod dohledem

koupelna. Z jedné ložnice je výhled na ulici
a z druhé do dvora osázeného zelení. K této
ložnici musel být přistavěn balkon, protože
zde nemohla být – dle podmínek památkové
ochrany – postavena plná stěna, která by
tvořila fasádu. Architekti problém vyřešili
přístavbou dvou balkonů, které zakryli stěnou
z dřevěných hranolů. Ložnice i koupelna
o patro výš jsou tedy zároveň chráněné,
větrané a osvětlené.
Ve druhém patře má svou ložnici pán
domu, koupelna je přístupná dlouhou
můj dům 10 · 2015

Kouzelnou součástí vzdušné
koupelny je uzavřený
balkon osázený květinami.
Přirozenou ventilaci
posledního poschodí
poskytuje stěna z dřevěných
hranolů, která pokračuje
od balkonu dívčího pokoje
v prvním patře

Velkoryse navržené schodiště
přináší do vnitřního prostoru
dynamický prvek. Zároveň
pomáhá dům provzdušnit a díky
střešnímu oknu se do interiéru
dostane i více denního světla

inzerce

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

Přizpůsobené aktuálním
potřebám zákazníka

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

Vždy perfektně
čisté prádlo

SpeedPerfect nebo EcoPerfect je
možné aktivovat při všech standardních nebo speciálních pracích
programech s výjimkou programu
na vlnu/ruční praní a extra krátkého programu. Pračka vždy automaticky přizpůsobí proces praní
dosáhnutí optimálních výsledků.
Ať už chce zákazník šetřit čas
díky funkci SpeedPerfect, nebo
energie pomocí funkce EcoPerfect, výsledkem bude vždy perfektně čisté prádlo.

AŽ O

AŽ O

RYCHLEJŠÍ

ÚSPORNĚJŠÍ

65 % 50 %

EcoSilence DriveTM motor
s desetiletou zárukou

Všechny pračky Bosch Serie 6
a Serie 8 jsou vybavené novým jedinečným EcoSilence DriveTM motorem. Tento inovativní bezuhlíkový
motor je tišší, úspornější, odolnější
a silnější než klasické motory. Je to
frekvenčně řízený motor, což zajišťuje přesné řízení otáček a vyhodnocování zátěže a chodu motoru. Díky
jeho konstrukčnímu řešení s využitím permanentních magnetů místo komutátoru a uhlíků nedochází
k obrušování uhlíkových částic,
a tedy ani k nežádoucímu hluku a vibracím. Navíc má motor mimořádně

dlouhou životnost, která je garantována výrobcem.
S pračkami Bosch vždy perete
v takovém režimu, který vám momentálně vyhovuje a zároveň při
něm vždy šetříte.

rodinné domy návštěva
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chodbou kolem schodiště. Mohlo by se zdát,
že se tento prostor nedá využít, ale majitele
napadlo protáhnout kamenný pult, na kterém
jsou v koupelně umyvadla, po celé délce chodby.
Vznikla tak jakási pracovna s horním osvětlením –
díky oknu ve střeše nad koupelnou se do prostoru
dostává sluneční svit. Na tomto patře je také bazén,
bez kterého si tu rodina už nedokáže představit
život. Místnosti směrem do dvora mají hezký výhled
na zelenou stěnu, která sahá až do úrovně střechy.
Interiér domu je zařízený v moderním duchu, ale
stále jsou zde výrazné prvky původní výzdoby. Jde
zejména o klasické stropní ventilátory, které jsou
původní a zrestaurované. Nepřehlédnutelné jsou
dlaždice s dekorem typickým pro kulturu čínských
přistěhovalců v Malajsii. Jinak je veškeré zařízení
moderní, ale nenajdete zde příliš mnoho nábytku.
Díky tomu působí prostor ještě vzdušněji.
Pokoj v prvním patře s typickými okny do ulice
je určen pro jedno ze dvou dětí, pro chlapce.
Minimum nábytku v obytném prostoru je pro
bydlení v tropických oblastech charakteristické.
Úložné prostory bývají vestavěné

Dům v sobě ukrývá také menší bazén s terasou,
bez nichž si rodina již nedokáže představit život.
V tropickém klimatu je to prostor na osvěžení
a relaxaci. Zejména děti tuto část domu milují

Staronový make-up
Velká péče byla věnována fasádě, které chtěli
majitelé navrátit co nejvíce z jejího původního
charakteru a krásy. Byla tedy pečlivě zrestaurována
okna včetně typických žaluzií. Přízemí fasády
bylo také obloženo glazovanými kachličkami,
opět s tradičním peranakanským dekorem.
Veškeré dekorativní štuky na fasádě a římsy, které
byly značně poničené, byly důkladně opraveny
a doplněny. Znovu byly instalovány ozdobné výplně
větracích otvorů, stejně jako tyčové mříže v oknech
do přízemí.
Rekonstrukcí prošla i střecha, která byla
v minulosti přestavěna a bylo nutné jí vrátit
původní tvar a hlavně charakteristickou krytinu –
neglazované tašky.
Výsledek posuďte sami. Jistě na vás dýchne
atmosféra koloniální doby.

rodinné domy návštěva
ShophouSe – obchodnick ý dům
Tyto domy se začaly stavět v 18. století za období kolonií, a to zejména
v přístavních městech a na obchodních uzlech. Po rozpadu kolonií jich
velká část zchátrala, ale mnohé slouží dál svému původnímu účelu. Jsou
to typické městské obchodnické domy jihovýchodní Asie. Zpravidla mají
2–3 podlaží. Přízemí je určeno pro obchodní a podnikatelské účely a v prvním a druhém patře se bydlí. V prvním patře je většinou balkon, který
zároveň tvoří podloubí. Tyto domy stojí v řadě, takže podloubí se táhne
celým blokem a zajišťuje tak ochranu před sluncem a silnými monzunovými dešti v tropických oblastech. Uvnitř domu se vždy nachází dvorek,
původně s otevřenou střechou, který zajišťoval přístup světla a přirozenou
ventilaci. Domy mají úzkou fasádu, ale jdou hodně do hloubky.
V některých oblastech jsou dnes památkově chráněny, zejména v Singapuru a Melace. Často si je majitelé přestavěli na čistě obytné domy.

Technické údaje
Zastavěná plocha: 169,7 m2
Autoři projektu: ONG&ONG Pte
Ltd, Diego Molina & Maria Arango
Realizace: srpen 2012 – říjen 2013

Stejně jako v jiných
místnostech jsou v ložnici
pána domu přiznané trámy
a umístěn rekonstruovaný
stropní ventilátor. Původní
prvky byly zachovány a snoubí
se s novým vybavením. Cíle
bylo dosaženo

obývací pokoj

přízemí

1. patro

2. patro
inzerce

PROJEKTY PRO VÁŠ NOVÝ DOMOV
VYBER SI DŮM.CZ
OBJEVTE JEDINEČNÝ NOVÝ KATALOG

1200 projektů,
60 novinek

RODINNÉ DOMY 2015 o Individuálnícvšhe
• fotorealistické vizualizace všech projektů
• katalogy, informace, bonusy
• 60 novinek typových domů
• komplexní služby přehledně na jednom místě

projektech

y
unikátní dom
en
Plus, navrž é
architekty

OBJEDNÁVEJTE NOVÝ KATALOG RODINNÉ DOMY 2015 za 259 Kč na www.vybersidum.cz nebo na zákaznické lince 234 054 326
NEBO SI DOMLUVTE BEZPLATNOU KONZULTACI, KDE VÁM SE VŠÍM PORADÍME, A ZÍSKEJTE CELÝ KOMPLET ZDARMA!

praktické
balení
a atraktivní

NA TO?
brožura JAK
vodce
ů
podrobný pr
ami
žb
stavbou a slu
G SERVIS

3 vzorové výkresy projektu
v originální kvalitě

TémA s aRchiTekTem po česku i x.

tÉMA

OBÝ VACÍ POKOJ NA TR ÁVNÍKU
Snídat venku na zahradě za letního jitra a zpěvu ptactva znamená asi pro každého z nás představu
velmi sváteční a povznášející. Sny a představy z této kategorie jsou leitmotivem přání pořídit si
vlastní rodinný dům snad u většiny dnešních stavebníků. Češi se naučili bydlet na zahradě: skvělé!
Pojďme se dnes tomuto tématu trochu zevrubněji věnovat, včetně kladů a rizik takových řešení.
TexT a foTo: Jan R a mpich

V

elmi často právě s tímto
přáním klient začíná, když
mi svěřuje svá přání ohledně
konceptu svého budoucího
obydlí. myslím, že máloco
tak dobře ilustruje výstavbu
dvacátého století jako takřka bezvýjimečné
odtržení obytného podlaží tenkrát stavěných
rodinných hnízd od úrovně terénu v okolní
zahradě. možná proto, že lidé – ať už
z jakýchkoliv důvodů – více tajili své soukromí
než dnes a osobní či dokonce „protistátní“
projevy se vedly spíše v kuchyních – a ještě
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šeptem. Dalším důvodem půltřetího metru
vysokých kamenných soklů byla potřeba
vybudovat pod domem garáž, sklep a kotelnu
s uhelnou. mnohý dům tak získal vzhled
„festungu“ z první světové a tyčil se nad
krajinou způsobem, který dokázal u mnohých
vesnic zcela rozvrátit obraz venkovského sídla.
Garáž se postupně zanesla vším možným,
co bylo líto vyhodit. Ve sklepě nebylo díky
sousedství s přetápěnou kotelnou zrovna
vhodné klima na uskladnění brambor či jablek
a kotelna s uhelnou ztratily svůj smysl, jakmile
se v devadesátých letech změnily poměry

v energetice. patnáct vysokých schodů, které
bylo nutné cestou domů každodenně zdolávat,
v domě přes všechny jeho změny zůstaly
a zůstávají...

Pohodlí plus soukromí
Velmi rychle, takřka bezprostředně po roce
1989, domy generálně přičaply k pozemku
a zahrady kolem nich ožily. mám-li prohlásit
nějakou změnu navrhování rodinných
sídel v posledním čtvrtstoletí za opravdu
nejvýraznější a nejvíce zásadní, je to právě
tohle – spolu se sloučením kuchyně, jídelny
můJ dům 10 · 2015

Oby tná z ahr a da má bý t rOzšířen ý m Oby dlím, k de
k větiny, Okr asné dře v iny a jiné přírOdní prv k y
jsOu jak ýmsi zrca dlem času – Obr a zem měnícím se
pOdle denních i nOčních dOb. kdy ž tO dOm yslíme,
prO mnOhéhO z nás tO zna mená v y t vOřit si úplně
jiný ná zOr na z a hr a du... Oby tnOu hOdnOtu z a hr a dy
z v yšuje je jí spOjení s by tem. z a hr a da m á sOu v iset
s Obydlím také fak tick y; dO Oby tné z a hr a dy m a jí
v ést alespOň jedny dv eře.
( vladimír mölzer, moderní zahrada)

takhle se u nás stavělo kdysi: odtržení
obytného podlaží domu od okolního terénu se
měřilo na metry

Ja k á o k n a J s o u d o s t v e l k á?
Jedním z dilemat soudobé architektury rodinného domu je velkoplošné prosklení fasády.
Malá okna jsou chápána jako nemoderní, málo
umožňující kýžený kontakt se zahradou. Vladimír Mölzer vydal svou knihu Moderní zahrada
v r. 1976 a pléduje tam za alespoň jedny dveře
na terasu. Kdeže ty loňské sněhy jsou! Dnes
nestačí někdy ani patery dveře a četné další
prosklené plochy či celé neotvíravé stěny. Malá
okna prý domům navíc propůjčují vzhled nízkorozpočtové architektury. Sotva však taková
okna investor vybuduje, už přemýšlí, jak je zastínit, v létě nejlépe úplně „zabednit“. Doporučení zní: plánovat okna přiměřená, s ohledem
na orientaci ke světovým stranám a zastínit je
rovněž přiměřeným přesahem střechy, masivní
římsou (která velmi sluší stavbám s plochými
střechami) apod. „Krycí efekt“ římsy lze přitom
pro konkrétní stavební parcelu velmi exaktně
spočítat tak, aby v zimě, kdy je slunce nejníže
nad obzorem, prosklené plochy ani minimálně
nestínila, zatímco v létě nedovolila paprskům
na sklo vůbec dopadnout.

a obývacího pokoje v jeden kontinuální
obytný prostor. Jenže se tu okamžitě vynořil
nový problém. Lidé pociťovali venkovní
sezení před přímou fasádou, do které ústily
obytné místnosti, velmi často za málo
pobytově intimní.
Parcela kolem 600 m2 opravdu žádné
zvláštní šance v tomto směru neskýtala, a tak
povstal dům v půdorysném tvaru písmene
L. Do vnitřního rohu se umístilo právě
ono místo pro venkovní pobyt, pro kontakt
dnešní domy generálně přičaply k zemi. to
umožňuje realizovat příjemné spojení vnitřku
domu s jeho zahradním okolím
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mezi pokoji uvnitř a zahradou vně. Říkám
tomuto tvaru „Vymazlené eL“, protože pro
mnohé klienty byl a je pokládán za něco
velmi žádoucího, co prudce zvyšuje jejich
požitek z bydlení. V podstatě lze rozlišit tři
základní typy dispozičního řešení takového
„Vymazleného eL“ (dále jen VL): pravé VL,
kdy na venkovní terasu míří jak obývací
pokoj, tak i ložnice a dětské pokoje, nepravé
VL, kdy tu nalézáme vstupní partie domu,
a posléze ideální VL – to sem ústí jen rodinný
pokoj a pracovna, popř. ložnice rodičů,
zatímco pokoje dětí jsou orientovány jinam.
Na venkovní terase pak může probíhat setkání
s přáteli i tehdy, když už byly děti zahnány
do postelí.

Terasa, pergola, altán

tady bych ale zase měl obavy z přílišného
(a permanentního) zastínění okenních otvorů.
Své místo na slunci (doslovně!) si v poslední
době zaslouženě vydobyly i stínicí markýzy
s nejrůznějšími systémy jejich mechaniky
(fixní, kloubové, kazetové atd.). Ty vkusné,
bez ozdobných volánů, které jim mnohdy
propůjčují vzhled tureckého válečného stanu
z období bojů o Vídeň, pokládám za úspěšné
vyřešení problému se zastíněním.
Tohle je řešení, kterému říkám ideální
„Vymazlené eL“. Na terasu vedou okna
z „rodičovských“ místností, dětské pokoje jsou
prosvětleny ze stejného směru, ale se značným
půdorysným odskokem. Děti tak „nekontrolují“
rodiče na terase v době, kdy mají dávno spát

Pravé a nepravé „Vymazlené eL“. V prvním
případě zahrnuje terasový kout obytné místnosti,
ve druhém vstupní partie domu

Všeobecně je nutno říci, že terasy s pergolou
nejsou příliš ideální. Píši tento článek a rtuť
teploměru za oknem právě vyšplhala k 34 °C.
Venku se vydržet nedá, pod pergolou by dnes
zřejmě zahynul i Křovák z Kalahari. Ale
řešení existuje. Spočívá v druhém, protilehlém
výstupu na zahradu (z kuchyně). Tady stíní
terasu celý dům, s trochou studené vody se tu
dnes dá nejen přežít, ale i pracovat. A tak si
umím představit dům, který bude mít terasy
ke všem světovým stranám: snídat se může
na terase východní, obědvat na terase severní,
večeřet je zajisté nejromantičtější při západu
slunce a po půlnoci může začít mejdan

Terasa (doporučuji, aby její vrchní úroveň
byla nanejvýš 15 cm pod úrovní podlahy
uvnitř domu) se většinou projektuje se
zastřešením či překrytím. Důvodem je snaha
zastínit pobytové místo a přistínit sem
orientovaná okna a také představa (mylná),
že vás bude bavit sedět venku za deště.
Budují se proto kryté pergoly, zastřešené
buď polykarbonátovými vícekomůrkovými
deskami, nebo sklem s vloženou fólií či
drátosklem. Polykarbonátové desky jsou
lehké a dobře se s nimi pracuje, také však jsou
drahé a velmi rychle stárnou, pronášejí se
a na povrchu vznikají skvrny z degradovaného
materiálu, pokryté neodstranitelnou špínou.
Skleněné desky jsou těžké, zato se dají dobře
udržovat a čistit a nedegradují; v létě se pod
nimi ovšem většinou vydržet nedá. Pergola se
dá rovněž překrýt i neprůhlednými deskami
či prkenným pobitím s plechovou krytinou,
60
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při nějakých náhlých průtržích, většinou postačí výška jediného
schodišťového stupně, tzn. kolem 15 cm výškového rozdílu. Pro
vysoký sokl, který neměl před léty prakticky alternativu, žádné
rozumné důvody nejsou. Čím se ostatně primárně liší bydlení
v rodinném domě od bydlení v činžáku, ne-li právě onou možností
prodloužit si obývací pokoj do zahrady?

Ing. arch. Jan rampIch
Absolvent Fakulty architektury ČVUT
v Praze. Realizoval takřka 300 rodinných domů, často vystupuje v televizi
(Receptář, Retro atd.), je autorem dvou
knih o rodinných domech. Je stálým
spolupracovníkem Mého domu, jeho
seriál mapuje výstavbu rodinných
domů u nás.
Více na ais-atelier.cz a home3.cz

Příklad krytí pobytové terasy masivní zděnou konstrukcí,
jejíž přesah je v závislosti na světových stranách
propočítán tak, aby stínil jenom v létě

na terase jižní. A žádných drahých pergol, markýz či jiných stínicích
prvků není vůbec třeba.
Mám rád ale ještě jedno řešení. Altán v březovém hájku za domem.
S výhledem na pomalu tekoucí Vjazmu a opalující se Olgu Jurjevnu,
která... ale to jsem se nějak zasnil, laskavý čtenáři, odpusť. Není to sice
přímé prodloužení plochy obytných místností do exteriéru, ale při troše
dobré vůle lze za obytnou plochu pokládat přece i tuto stavbičku.

Nezdařilé řešení venkovní
pobytové terasy. Je tohle ještě
bydlení na zahradě? Maličký
přesah střechy nic nestíní
a bazén mezi teráskou a plotem
neposkytuje zajisté zážitek
dostatečně intimní

Rada na závěr
Stavět dům s hlavní podlahou přízemí v úrovni zahrady dává dobrý
smysl. Vlhkost, sníh a déšť jsou rizika většinou zanedbatelně malá,
kvalita použitých materiálů a dobře vymyšlené stavební a konstrukční
detaily spolehlivě dům ochrání i za situace, kdy mezi venkovní terasou
a vnitřní podlahou není výškový rozdíl vůbec žádný. Nebezpečí ovšem
vyvstává v zátopových oblastech, tady bych však nedoporučoval stavět
vůbec. A pokud by určité nebezpečí hrozilo např. jen ze sklonu terénu
inzerce

PROJEKTY PRO VÁŠ NOVÝ DOMOV
VYBER SI DŮM.CZ
ŠETŘETE ČAS A PENÍZE! ŘEŠTE SVŮJ POZEMEK

KOMPLEXNĚ

• všechny projekty od jednoho dodavatele
• zabraňte chybám a opomenutím
• usnadněte si stavební řízení
• zkraťte dobu výstavby
• vytěžte maximum z jakéhokoliv pozemku
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ZAVOLEJTE NA ZÁKAZNICKOU LINKU 234 054 326, ZARUČENĚ VÁM PORADÍME!
NEBO PŘIJĎTE NA BEZPLATNOU KONZULTACI A ZÍSKEJTE NAVÍC JEDINEČNOU PUBLIKACI RODINNÉ DOMY 2015 ZDARMA!
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rodinné domy návšTěva

TexT: Daniela R ígRová | FoTo: RobeRT v iRT

S citem pro detail
Když před lety mladý pár lékařů navštívil v jihočeském městečku kamaráda ze
studií, netušil, že to změní celý jejich život. V Pošumaví se jim zalíbilo natolik, že
v tiché stráni pod lesem zakotvili v rodinné dřevostavbě od společnosti Atrium.
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Podoba domu se odvíjí od typového projektu
Vario 134. Dům má obytné podkroví, půdní
prostor se rozšiřuje nad vstup a nad garáž. Tím
vzniklo kryté závětří a půda poskytující velký
úložný prostor
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P

ůvodně měli s manželkou
nakročeno za hranice, ale
pak přišly děti a jim se
rodinná atmosféra malé
nemocnice zalíbila natolik,
že zůstali. „Už při první
návštěvě jsme si řekli – je tady krásně, ticho,
klid, tady se nám líbí,“ říká investor. Cesta
k vlastnímu bydlení ale nebyla snadná.
O pozemky v kraji byla nouze a jen díky
podnikavosti a pevné vůli se podařilo změnit
územní plán, zasíťovat vybrané parcely
a zakoupit dostatečně velký prostor pro nový
život. „Náš pozemek má necelých 2 500 m2,
chtěli jsme dostatek místa na výběh pro děti.
Mají tu basketbalové hřiště, trampolínu,
nemusíme je hlídat a mohou se vyřádit podle
svých zálib přímo na zahradě.“

Spolehnout se na odborníky
Ve chvíli, kdy byl pozemek jistý, začalo
hledání stavební společnosti, které by mohli
manželé svěřit výstavbu domu. Pragmatický
přístup k volbě a cit pro detail rozhodly
ve prospěch společnosti Atrium. „Hledali
jsme optimální firmu a uvažovali následujícím
způsobem: standardizovaný produkt vyrobený
v továrně musí splňovat určité parametry
64

kvality, normy. Výrobce neví, pro koho je
určený, funguje tedy anonymita s jistou
mírou kvality. Proto jsme se rozhodli pro
prefabrikovanou dřevostavbu, která vzniká
podobným způsobem,“ vypráví majitel.
„Hledali jsme dlouho. Nejlepší reference
měla společnost Atrium. Přesto jsme oslovili
další tři firmy a konzultovali s nimi naše
představy. Kromě Atria však žádná z nich
neupozornila na problémy, kde se naše laické
požadavky neslučují s funkčností stavby.
Zatímco ostatní jen kývli na vše, co jsme
chtěli, Atrium na rovinu sdělilo všechna pro
a proti. To nás přesvědčilo.“ Manželé tedy
oproti původní představě přistoupili na menší
formáty oken, které více odpovídají vysokým
solárním ziskům v letní sezoně, a dům se tak
zbytečně nepřehřívá. Ze stejného důvodu
opustili myšlenky na krb a dnes jsou díky
výborné izolaci a okenním trojsklům naprosto
spokojeni s ročními provozními náklady
celého domu. K domácí pohodě přispívá
klasický topný systém s elektrickým kotlem
a radiátory doplňovaný rozvodem ze solárních
panelů. Osmimetrová plocha umístěná
na jižní straně sedlové střechy prakticky
od půli března do listopadu zajišťuje ohřev
vody jak pro topný systém, tak pro bojler.

Interiér domu charakterizuje účelná
velikost a praktické uspořádání místností.
Kuchyň je od obývacího pokoje oddělena
polovysokou zídkou. Laminátová plovoucí
podlaha a nábytek s dezénem dřeva vytvářejí
pohodovou hřejivou atmosféru

Kuchyňská linka z laminovaných MDF desek
s dřevěným dekorem a skleněným obkladem
pracovní plochy je maximálně praktická
a zároveň dobře zapadá do společné
obývací části domu

Koupelna v podkroví je vybavena dvěma
umyvadly a rohovou vanou, WC se nachází mimo
koupelnu. Modrobílý keramický obklad opticky
zvětšuje a osvěžuje prostor

Do podkroví přichází světlo jak střešními,
tak klasickými vertikálními okny. Tím vzniká
příjemná světelná atmosféra a z každé
místnosti je přímý výhled ven
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vč. DPH

2 598 800 Kč

vela 115 All inclusive
podzimní akční cena

podzimní akční nabídka 2015

Dřevostavby
ATRIUM jednoduše
bez kompromisu!

» klimatická konstrukce
DifuTech® IZO PLUS
» okna REHAU GENEO
s protislunečním sklem, Ug=0,5

inzerce

» střešní krytina s unikátní
technologií STAR

vzorové domy a více nabídek

www.atrium.cz

informace a katalogy zdarma

tel.: 373 712 812

rodinné domy NáVšTěVA

Technické údaje
Dispozice: 5 + 1
Zastavěná ploch domu: 91,53 m2

pokoj
ložnice

obývací pokoj

Konstrukce: betonové základy, zděná garáž,
prefabrikovaná konstrukce dřevostavby společnosti Atrium

kuchyň

chodba

chodba

koupelna

koupelna

pokoj
pracovna

Střecha: sedlová střecha, betonová taška
Osazení otvorů: okna plastová s izolačním
trojsklem s venkovním dekorem; vchodové
dveře plastové s venkovním dekorem, vnitřní
dveře – dřevěná dýha

zádveří
techn.
místnost

Podlahová krytina: laminátová plovoucí
podlaha; technická místnost, koupelny, zádveří
– keramická dlažba

závětří

půda

Vytápění: elektrický kotel, teplovodní radiátory; solární panely napojené na topné rozvody
a TUV, rekuperace Inventer
garáž

konTakT
přízemí

patro

obytné prostory I zázemí

S lovo m a j i T e l e
„Pocházím z rodinného domu a život v paneláku jsem vždy považoval za největší utrpení.
Manželka vyrostla naopak v panelovém bytě,
a tak si musela nejprve zvykat na pocit bezpečí. Chtěli jsme dům, aby naše děti měly rozlet,
abychom všichni měli svůj prostor i velkou
plochu pro společně trávený čas.“

Náhodě nebyly ponechány ani vodní zdroje:
„Kuchyně je napojená pouze na přípojku
městského vodovodu, tedy na pitnou vodu
akreditovanou podle norem. Jinak je celý dům
kromě obecního vodovodu napájen z vlastní
studny a je možné zdroje kdykoli přepnout,“
uzavírá majitel.

Beze zbytku promyšleno
V předváděcím domě v Praze získali
manželé přesnou představu o stavbě
a jejích technických detailech. Z katalogové
nabídky si vybrali typový rodinný dům
Vario 134, který během konzultací doznal
několika změn. „Nejzásadnější proměnou
prošla kuchyně. Je spojená s prostorem
jídelny a od obývacího pokoje ji odděluje
pouze pracovní pult, aby mohla celá rodina
zůstávat pohromadě i během přípravy jídel.
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Manželka chtěla ergonomické rozmístění
všech kuchyňských spotřebičů, a tak je jejich
skladba dopodrobna promyšlená,“ vypráví
pán domu. Individuální potřeby rodiny
odráží i vstupní zádveří oddělené oproti
typovému projektu od schodiště do prvního
patra s ložnicí, koupelnou a dětskými pokoji.
K intimní zóně přibyla využívaná místnost
nad garáží, která díky odkládání nadbytečných
drobností ze života získává tajemný charakter
klasické půdy. „Zděná garáž vznikla na šířku
vozu od betonové základové desky určené
pro stavbu. Na ně pak Atrium nasadilo
připravenou dřevěnou konstrukci krovu.
Tím vznikl přístřešek pro jedno vozidlo
spojující uzavřenou garáž s domem a zvětšil se
odkládací prostor půdy,“ říká majitel. Mimo
základního projektu na klíč vznikla v zadní
části pozemku ještě další malá stavba částečně
zahloubená do svahu. Velký sklad a přístřešek
pro zahradní techniku slouží vlastně jako další
základová deska pro možný pozdější výminek.
„Vyplatilo se nám každý den fotit průběh
stavby hlavní budovy, protože máme přesně
zaznamenány všechny přípojky. V zahradním
skladu máme tedy vyvedené stoupačky,
vodu i kanalizaci a můžeme na něj v případě
potřeby nasadit domek pro rodiče. V současné
době slouží zatravněná střecha k odpočinku,“
pochvaluje si investor.

ATRIUM, s. r. o.
Lipová 1000, Horažďovice
tel.: 376 512 087
www.atrium.cz

Terasa v chráněné poloze vzadu za domem je
ideální místo pro společné venkovní stolování
i relaxaci s výhledem na šumavské kopce
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komerční prezentace

Střecha z kvalitního plechu a dům ze dřeva.
Výsledek? Harmonie!
že ji provádějí pracovníci, kteří montují celou
dřevostavbu. Díky chytrému řešení je možné
krytinu bezpečně pokládat jak na latě, tak
na plošný záklop. Lamely o šířce 500 mm jsou
vyrobeny na celou délku krovu a bočně se spojují
labyrintovým, pružným zámkem. Ke konstrukci se
lamela kotví pomocí obdélníkových otvorů, které
umožňují dilatační pohyby lamely. Z hlediska
rizika zatečení jde o velmi spolehlivou krytinu,
poněvadž její celistvost a spoje neumožňují, aby
pod ni pronikala voda. Její velkou výhodou je také
pružnost materiálu, z něhož je vyrobena. Ocelový
plech si trvale ponechává pružnost ve spojích, což
se pozitivně odráží v případě, že dojde k sesychání
latí nebo krovů a k mírným pohybům konstrukce.
Lindab SRP Click lze použít i na komplikovanějších
střechách s vikýři, okny či úžlabím. Krytinu lze
pořídit od 398 Kč/1 m2. S příplatkem za vrstvu
Sound Control, redukující vibrace způsobené
větrem a deštěm, se ceny pohybují od 506 Kč/1 m2.

Častým problémem při návrhu staveb je kombinace materiálů, aby byly
konstrukčně i esteticky v souladu. Jak zvolit materiály, které se budou vhodně
doplňovat a zároveň svými vlastnostmi nezkomplikují praktické provedení
stavby? Velmi dobře se doplňují kov a dřevo. Důkazem je současný trend, kdy
se kvalitní kovové střešní krytiny často využívají pro dřevostavby. Potvrzuje
to Štěpán Lášek, produktový manažer společnosti Lindab, s. r. o., předního
světového výrobce a prodejce střešních systémů z prvotřídní švédské oceli.
Mezi nejčastěji používané kovové střešní krytiny pro dřevostavby patří totiž
drážkovaná krytina Lindab SRP Click.
Podle Štěpána Láška se kvalitní plechové střešní
krytiny hodí pro širokou škálu dřevostaveb:
od tradičního rodinného domu až po lesní
chatu. Od budov, které dřevo ve svém konceptu
přiznávají, až po stavby ze dřeva, u nichž tento
materiál není na první pohled patrný. „Mezi hlavní
důvody, proč dát dřevostavbě právě plechovou
střešní krytinu, patří nízká hmotnost těchto krytin.
Pro celodřevěné konstrukce je přínosné, pokud je
vnějším pláštěm střechy zbytečně nezatěžujeme,“
uvádí Štěpán Lášek. „Nesporným plusem je
také možnost pokládky na nízké sklony střech.
Plechové krytiny, zejména ty hladké, skvěle
a beze zbytku odvádějí srážkovou vodu. Je proto
možné navrhnout dům podle libosti zákazníka
nebo projektanta, aniž by bylo třeba do střešní
skladby přidávat další pojistná opatření, která
stavbu komplikují a prodražují.“
Majitelé dřevostaveb velmi často na střechy
využívají moderní plechovou krytinu Lindab SRP
Click se stojatou drážkou. Ta má oproti klasické
drážkové střeše, s níž má společnou nadčasovost

a dlouhou životnost, velkou výhodu ve své
jednoduchosti. Podobá se totiž stavebnici pro
zručné kutily: jednoduše se zaklapnou speciálně
tvarované drážky a práce je hotova. Pokládka je
tak snadná, že u jednodušších střech je běžné,

„Přestože spojení plechových střech
a dřevostaveb je dnes velmi populární, kvalitní
lehké plechové krytiny nekladou žádná omezení
ani pro domy z jiných materiálů,“ doplňuje
Štěpán Lášek. Například Lindab vyrábí a dodává
kromě samotných střešních krytin i celokovové
konstrukce staveb, které jsou s plechovými
krytinami zcela kompatibilní. Ocelové montované
stavby Lindab Construline mají s dřevostavbami
mnohé společné. Jde vždy o rychlou a suchou
výstavbu, která není závislá na ročním období.
Rovněž krytiny od Lindabu z prvotřídní švédské
oceli se dají pokládat prakticky po celý rok.
Vyrábějí se přímo na konkrétní stavbu tak, aby
byly omezeny prostřihy a vícepráce. Díky lokální
výrobě v České republice je příprava materiálu
a dodání obvykle otázkou několika dní.

Aby interiér bytu či domu působil
harmonicky, je dobré propojit určitou
část domu jednotnou materiálovou
a barevnou škálou. Základem jsou
především podlahy, dveře, okna.

Podlaha v podobě starých prken krásně ladí
se starým dřevěným stropem i s okny. Ukázka
promyšlené rekonstrukce interiéru (podlaha
KÄHRS, kolekce Småland, dekor Dub Tveta,
více na www.kpp.cz)

Dveře , okna , poDl aha…
Z ákl aD Domácí harmonie
TexT: JiTk a Pálková | FoTo: archiv Firem
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zařizujeme Sla Děné DV eř e

Dubová okna a dveře jsou harmonicky sladěna
s výraznější dubovou podlahou. Interiér
realizován podle návrhu architekta

T

yto pevné součásti interiéru se
vyměňují velmi obtížně a není
to zrovna levné. Proto věnujte
výběru materiálů a designu
podlah, dveří i oken zvýšenou
pozornost. Samozřejmě zásadní
roli při výběru hrají funkčnost, trvanlivost,
praktičnost (sklon se špinit a nároky
na údržbu), na první pohled ale vnímáme
především stránku estetickou a v pozadí všeho
se skrývá stránka zásadně důležitá – finanční.
Z estetického hlediska je důležité zvolit
určitý celkový styl interiéru v souvislosti
s dalšími komponenty, zejména nábytkem
a barevností stěn, a jemu podřídit jednotlivé
části vybavení. Vyplatí se uvažovat s výhledem
na desetiletí dopředu – jak kvůli náročné
obměně těchto komponentů, tak s ohledem
na možné změny v životě rodiny, obměny
vybavení domácnosti apod. V technickém
zázemí (v suterénu nebo samostatné technické
2015 · 10 můj dům

Velké prosklené stěny s masivními rámy vždy
významně promlouvají do vzhledu domu
i interiéru. Bílé či hliníkové rámy se dají dobře
sladit s nejrůznějšími materiály (schueco.cz)

části domu) pak postačí praktické a cenově
nenáročné laminované či lakované dveře
a odolné „funkční“ podlahy.

Kdo bude hrát prim
Tak jako ve lví smečce může existovat pouze
jeden alfa-samec, i v interiéru lze „snést“
zpravidla pouze jednu dominantu. Může to
být například podlaha s kontrastní kresbou
dřeva, dlažba s metalickým efektem, nebo
naopak dveře s dekorativní dýhou či v sytém
barevném odstínu. Ostatní komponenty
interiéru pak volte méně výrazné. Dominantní
podlaze (např. z čedičové dlažby, palisandru,
ořechu či jiné dřeviny s výraznou kresbou) by
neměly konkurovat jiné výrazné materiály,
podobně je to i s dveřmi.
Chcete-li, aby krásné dveře či krásná
podlaha vyzněly, dopřejte jim světlo
a volný prostor, v malé místnosti se naopak
doporučuje větší střízlivost.
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Dveře na celou výšku místnosti se většinou
dodávají na míru, společnost Sapeli je ale nabízí
i sériově. Model Elegant 10
s nadsvětlíkem kraluje interiéru díky
neobvyklému kontrastu dubového dřeva se
skleněnou stěnou Sapglass. Podlaha pak
zákonitě hraje již jen „druhé housle“
Dveře Aktive se skrytými zárubněmi mohou
v interiéru splynout se stěnou a stát se takřka
neviditelnými. Tím se velmi usnadní otázka
sladění s podlahou a dalším vybavením. Vyrábí
společnost J.A.P.

Okna (okenní rámy) se architekti snaží stále
více vizuálně potlačit, rámy jsou čím dál
subtilnější či je zasklení dokonce bezrámové,
jejich efekt v interiéru se postupně snižuje.

Bílá a sklo nic nezkazí
Bílé dveře (a bílá okna) se hodí prakticky
k jakémukoliv typu podlahové krytiny
a interiérového vybavení, zvláště např.
v domech s bílými, zpravidla plastovými
okny. Pokud dosud nevíte, jaké budou v bytě
podlahy, a nemáte představu o nábytku, ale
musíte se již rozhodnout pro určitý typ dveří,
je bílá sázkou na jistotu. Podobně neutrální
a nadčasová volba je např. světle šedá barva,
případně dveře ze skla. Dobře je sladíte
i s výraznými podlahami či nábytkem.

Dřevo v souvislostech
Aby v prostoru nevznikl „estetický chaos“,
alespoň dva ze tří prvků základní sestavy
(podlaha, okna a dveře, nábytek) barevně
a materiálově sjednoťte. Například okna
a dveře mohou být ze světlého dubového
dřeva, na podlaze dlažba či kontrastní
druh dřeva, alternativou je podlaha a dveře
z přírodního dubu a k tomu tmavý nábytek
a kovová okna apod. V jedné místnosti
nekombinujte dřevo jehličnatých a listnatých
dřevin, ani více než dvě povrchové textury.
V na míru zařizovaných interiérech designéři
zpravidla navrhují na veškeré pevné prvky
(podlahy, okna, dveře, vestavěné skříně,
popř. obklady stěn) tentýž druh dřeva. Při
zakázkové výrobě z jednoho materiálu je
výsledek příjemně harmonický.
Interiér, kde dveře jsou dominantní. Dýha
zebrano výrazně vyniká a nesnese konkurenci,
kromě knihovny z téhož materiálu jsou stěny
i podlaha neutrální (dveře Aktive, model Master,
vyrábí J.A.P.)
Skleněné čiré či matné dveře lze kombinovat
s jakoukoliv podlahou (zde vinylová podlaha
Wineo Designline, kolekce Laguna Stars, v ČR
prodává síť studií KPP)

70

Můj důM 10 · 2015

inzerce

S DÝHOU TO UMÍME
Dýha je velmi tenký plátek dřeva, který vzniká krájením či loupáním kmene stromu a skrývá v sobě jeho
životní příběh. Každé dýhované dveře tak jsou originálním mistrovským dílem přírody, která je tím nejlepším designérem. 2/3 dýhovaných dveří v ČR pochází
od nás, z Vysočiny.

Více než

100 dýh
v nabídce

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

SAPELI, věřím českým dveřím

ZařiZujeme slA děné dV eř e
Z e p ta l i j s m e s e d e s i g n é r a
Výběr materiálů a výrobků na trhu je přebohatý. Co byste poradila stavebníkům, kteří
se nedovedou zorientovat a nevědí, „odkud
začít“? Máte tip na nějaké zajímavé netradiční
řešení?
Odpovídá Hana Michálková, designérka
společnosti Sapeli

Ideální je začít s výběrem podlahy, která svou
plochou udává styl celého interiéru a společně
se zárubněmi je pevně fixována k podkladu. Jakákoliv následná změna, na rozdíl od
dveří a nábytku, který vás časem omrzí, bude
většinou z finančního a technického hlediska
mnohem náročnější. Doporučila bych zde
proto střídmost a nadčasovost, ať už se jedná
o dřevěnou, laminátovou nebo v současné
době módní vinylovou podlahu. V tomto
případě si můžete dovolit také dveře a zárubně
z exkluzivních exotických dřevin nebo dýhy
s příčným řezem.

Designérka Hana Michálková navrhla dva téměř
identické dětské pokoje. Barevné interiéry
s bílým nábytkem doplnila hladkými bílými dveřmi
s efektní hliníkovou zárubní. Jsou nadčasové
a působí luxusně (SAPELI)

Při zařizování sériově vyráběnými výrobky
bývá někdy poměrně obtížné dosáhnout
jednotného vzhledu. Může se to podařit
u přírodního dubového či bukového dřeva,
u méně často používaných dřevin prakticky
nikoliv. Pokud si pořídíte například PVC,
laminátové či vinylové podlahy s dezénem
dřeva, těžko k nim seženete dveře s týmž
dezénem. V takovém případě raději vsaďte
na bílou či jinou barvu. Platí to i obráceně
– laminované či fóliované dveře ve spojení
s podlahou z přírodního dřeva příliš dobře
vypadat nebudou.
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Dlažby a stěrky
Je velká naděje, že keramické či kamenné
dlažby, případně stále oblíbenější cementové
a polyuretanové stěrky, vzhledem ke své
odolnosti „přežijí“ ostatní vybavení vaší
domácnosti, pokud vás pohled na ně neomrzí.
Jejich použití je velmi univerzální a variabilní
– dají se kombinovat jak s dřevěnými, tak
lakovanými či skleněnými dveřmi. Zpravidla
je dobře sladíte s jakýmkoliv stylem interiéru.

A co děti?
Větší míru odlišnosti ve vybavení interiéru
vyžadují dětské pokoje. Vzhledem k tomu, že
jejich potřeby, vkus a záliby se budou s věkem

Své klienty vždy upozorňuji, aby se za každou
cenu nesnažili sladit podlahu, dveře a nábytek,
které jsou u jednotlivých výrobců většinou
s odchylkami v barvě i struktuře. Zde jsou
vhodné například kovolaminátové zárubně
s jednobarevnými dveřmi v matném provedení, vysokém laku, nebo tón v tónu včetně kování. Novinkou jsou minimalistické designové
dveře se skrytou hliníkovou zárubní. Velmi
vzdušně pak působí celoskleněné variabilní
dveře Sapglass, které se velmi dobře kombinují
se všemi druhy nábytku.

rychle měnit, pořizujte těm malým raději
levnější a odolnější vybavení, které se dobře
udržuje. Ideální jsou vinylové či laminátové
podlahy zčásti pokryté kusovým kobercem
na hraní. Až odrostou a „naberou rozum“,
můžete je vyměnit za kvalitní dřevěnou
podlahu apod.
můj dům 10 · 2015

Inspirativní
sezení

Český výrobce
kancelářského sezení
www.ldseating.com

ZAŘIZUJEME KOU PELN Y

NAVZDORY VODĚ
I VLHKOSTI
Při výběru koupelnového nábytku se víc než u ostatního zařízení musíme zajímat
o to, zda je kvalitně zhotovený a dostatečně ošetřený proti působení vlhkosti. Té
jsou nejvíce vystaveny umyvadlové skříňky. Jak může laik ověřit jejich kvalitu?
TEXT: LIBUŠE LHOTSK Á | FOTO: ARCHIV

Umyvadlová skříňka Storm s otevřenou částí
v provedení lamino/dekor dřeva a bílý lak, vyrábí
Dřevojas, cena (včetně umyvadla) od 16 470 Kč,
www.drevojas.cz

M

á-li koupelnový
nábytek dobře
a dlouho sloužit,
musí být zhotovený
z kvalitního
materiálu s vhodnou
povrchovou úpravou a správně ošetřenými
hranami. Na jeho výrobu se dnes používají

74

Skříňka Fonte s integrovaným umyvadlem,
design Monica Graffeo, materiál Corian, vyrábí
Rexa Design, cena 92 310 Kč, www.styleit2.cz

hlavně MDF desky a některé druhy masivu,
na umyvadlové desky se kromě toho využívá
například tvrzené sklo, umělý kámen nebo
některá z kompozitních hmot typu corian.
Nejpoužívanějším materiálem ale zůstávají
MDF desky, které se opatřují lakem, fólií
nebo dýhou. Z tohoto materiálu jsou
zhotovené i korpusy, které se u levnějších kusů

nábytku vyrábějí z lamina (LTD). To, že je
nábytek zhotovený z MDF desek, ale ještě
nezaručí jeho kvalitu.
„Výrobci nábytku odebírají MDF desky
od velkovýrobců, mezi jejichž produkty jsou
velké rozdíly,“ říká Ing. Zdeněk Blažek,
marketingový manažer společnosti Dřevojas.
„Jde o lisovaný materiál, jehož kvalita, a tedy
MŮJ DŮM 10 · 2015

Vícedílná dvířka T.segment působí
mile starosvětsky. Pod tímto dojmem
se však ukrývají praktické materiály
a nejmodernější technologie takzvané
„ztracené spáry“.
Báječná je také variabilita provedení:
k dispozici máme třicet čtyři možností
od unibarev po dřevodekory, které lze
kombinovat navzájem nebo se sklem.

www.trachea.cz
inzerce

Skříňka Ergo-nomi s integrovaným
umyvadlem, design Giulio Gianturco,
materiál Corian, vyrábí Rexa Design,
cena 126 650 Kč, www.styleit2.cz

i vlastnosti včetně odolnosti jsou dány jeho
hustotou. Rozdíly v hustotě jsou patrné ze
struktury na řezu deskou.“
Jak ale může laik zjistit, zda byly či nebyly
na výrobu nábytku použité kvalitní desky?
„Jedním z vodítek je do určité míry cena,
do které se ovšem někdy výrazně promítne
i prestiž značky, ale hlavně délka záruky,“
radí Zdeněk Blažek. „Renomovaní výrobci
poskytují standardně pětiletou záruku, kterou
lze považovat za minimální. Zároveň by
měl být prodejce schopen doložit certifikaci
použitých materiálů.“

NĚK TEŘÍ V ÝROBCI POUŽÍVA JÍ
TECHNOLOGII, K TER Á
DOK Á ŽE U L AKOVANÝCH
PLOCH NÁBY TKU ODSTR ANIT
ELEK TROSTATICKÉ NAPĚTÍ

Nábytek z nové řady Clear,
provedení dýha (2 barevné
varianty) nebo bílý lak, zkosené
hrany, vyrábí Ravak, cena
s umyvadlem (podle šířky)
od 14 490 Kč, www.ravak.cz

ZAŘIZUJEME KOU PELN Y

Umyvadlová skříňka
Larita, materiál olejovaný
dub, šířka 125 cm, vyrábí
Erra, cena 23 390 Kč,
www.sapho.cz

Vpravo: Umyvadlová skříňka z nové kolekce
Tonic II, kterou pro značku Ideal Standard
navrhlo studio Artefact, ceny: vrchní díl se
zásuvkou a skleněnou deskou 18 416 Kč,
spodní díl 14 608 Kč, www.idealstandard.cz
Zcela vpravo: Nábytek kolekce Tonic II je
nabízen v pěti trendy dekorech, od lesklé
bílé, lesklé světle šedé a lesklé světle hnědé
až po dekory světle šedý dub a světlá pinie,
www.idealstandard.cz

Důležité „detaily“
Jedním z bolavých míst koupelnového
nábytku bývaly hrany, kterými do desek
pronikala vlhkost. Dnes je již výrobci běžně
ošetřují speciálními ABS hranami, které, jsouli správně připevněné, vlhkost nepropustí.
Perfektní zabezpečení bez ABS pásků
poskytují celolakované dílce, jejichž hrany jsou
pevně uzavřené pod vrstvou odolného laku
a lakované jsou i vnitřní strany dvířek.
O uživatelském komfortu nábytku
rozhoduje také kvalita vnitřního vybavení.
I zde se při výběru vyplatí ověřit, jaké
mechanismy jsou u nábytku použité
a jakou na ně dává jejich výrobce záruku.
Renomované značky totiž poskytují na své
systémy doživotní garanci.

Umyvadlový stolek Il cavalletto
se skládá z dřevěné opěry a police
a bílého miskového umyvadla,
vyrábí ArtCeram, cena 49 126 Kč,
www.perfecto.cz

Umyvadlová skříňka My Seventy, materiál ořech,
integrovaná umyvadla z kompozitního materiálu
Livingtec, šířka 225 cm, vyrábí Idea, cena
186 400 Kč, www.styline.cz

ZAŘIZUJEME KOU PELN Y

komerční prezentace
inzerce

Vany, které vydrží
Za více než patnáct let, kdy značka RAVAK vyrábí akrylátové vany, nasbírala už tolik
zkušeností a vyladila jejich materiály do té míry, že se rozhodla poskytovat na ně
svým zákazníkům doživotní záruku. Po loňském úspěchu této akce můžete znovu
od června až do prosince získat ke všem vanám RAVAK bezplatou výměnu či opravu,
a to kdykoli po zbytek vašeho života.
Doživotní záruka na vany značky RAVAK platí po celý
život prvního majitele a její jedinou podmínkou je vaše
registrace na webu www.ravak.cz. Poté získáte právo
vanu reklamovat kdykoli, i nad rámec dosavadní
desetileté záruky, a vana vám bude opravena či
vyměněna.
Jako každý výrobek, mají i vany RAVAK své
doporučené způsoby instalace, které jsou
odzkoušeny výrobcem pro jejich optimální fungování,
a s takto nainstalovanou vanou získáte možnost
se na výrobce znovu obrátit. Doživotní záruka
platí na všechny modely van RAVAK zakoupené
u jakéhokoli prodejce či přímo přes e-shop RAVAK
do konce roku 2015.
Podrobnosti k doživotní záruce naleznete na
http://www.ravak.cz/cz/vany-ravak

ZAŘIZUJEME KOU PELN Y
Umyvadlová skříňka Avantgarde se čtyřmi
zásuvkami a vestavěným umyvadlem, lesklý
nebo matný lak, šířka 110 cm, vyrábí Inda,
cena 89 056 Kč, www.designbath.cz

Z HLEDISK A ÚDR ŽBY
JE NE JMÉNĚ NÁROČNÝ
NÁBY TEK Z MDF
DESEK OPATŘENÝCH
STRUK TUROVANOU
VRST VOU
S DŘE VODEKOREM

Koupelnová skříňka z řady
New Look (Toscoquattro),
provedení masiv/ořech, šířka
180 cm, cena 56 700 Kč,
www.toscoquattro.it

Nábytek z kolekce Retro,
provedení lakovaný masiv,
vyfrézované úchyty, cena
(včetně umyvadla z litého
mramoru) od 29 000 Kč

ÚDR ŽBU L AKOVANÝCH
PLOCH USNADNÍ OŠETŘENÍ
TECHNOLOGIÍ VELVET TOUCH,
K TEROU POUŽÍVÁ ZNAČK A
DŘE VOJAS. HEDVÁBNÝ POVRCH
NÁBY TKU CHR ÁNÍ PROTI
POŠKR ÁBÁNÍ I OTISKŮM PRSTŮ
78
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Každodenní hygiena v krásném prostředí
navrženým vnitřním tvarem mísy bylo docíleno
rovněž i snížení rizika stříkání vody během
splachování, což znamená, že se méně bakterií
dostává mimo mísu. K tomu všemu musíme ještě
přidat překvapivě tiché splachování a skutečně
nízkou spotřebu vody. Výsledek je neuvěřitelný.
Kolekce TONIC II a AquaBlade®
Poprvé se převratná technologie AquaBlade®
objevuje v luxusní designové kolekci sanitární
keramiky TONIC II, a to ve všech známých
variantách klozetů. Není tedy překvapením,
že klozety s technologií AquaBladeTM získaly
prestižní ocenění reddot award 2015.
Nabídka sanitárních prvků nové kolekce
TONIC II je velmi bohatá jak ve své variabilitě,
tak v rozměrech, takže je možné vytvořit jakkoliv
velkou a plně funkční koupelnu. Kombinace
emocí, formy a funkčnosti je patrná v každém
detailu. Při vstupu do koupelny na sebe obvykle
strhává pozornost umyvadlo a TONIC II není
výjimkou. Čisté linie a jednoduché geometrické
tvary všech zařizovacích prvků včetně umyvadel
vyvolávají pocit harmonie.

Koupelna patří bezesporu k nejdůležitějším místnostem v bytě. Dnes již
neslouží jen pro naši hygienu, ale do značné míry k relaxaci, a proto v ní
trávíme čím dál více času. Naše nároky na koupelnu včetně toalety jsou
daleko větší než dříve.
Na prvním místě samozřejmě zůstává funkčnost,
která však musí být úzce spjata s designem, jenž
ovlivňuje do značné míry rozhodovací proces
při zařizování. Významnou roli hraje rovněž
praktičnost a prostor. Výrobci sanitární techniky
a keramiky, jako například Ideal Standard,
vyvíjejí jednotlivé modelové řady ve spolupráci
s renomovanými designéry. Jedině tak mohou
vznikat kolekce jako TONIC II, která byla navržena
německým designovým studiem ARTEFAKT.
AquaBlade® – revoluce ve splachování
Společnost Ideal Standard, která mimo jiné kdysi
vymyslela pákovou baterii a celou řadu jiných
inovativních a převratných technologií, věnovala
mnoho času a úsilí vývoji splachování svých
klozetů, aby mohl vzniknout systém AquaBlade®.
Jde o způsob splachování, který maximálním
způsobem zvyšuje nejen efektivitu, ale současně
spoří vodu a udržuje mísu v perfektní čistotě.
Jestliže u většiny splachovacích systémů

Z nové kolekce sanitárních prvků TONIC II lze
vytvořit jakkoliv velkou a plně funkční koupelnu
v harmonii jednoduchých geometrických tvarů
Díky unikátnímu tvaru a umístění oplachovacího
kanálku dokáže inovativní systém AquaBlade®
opláchnout 100 % povrchu mísy
zůstává zhruba 20 % povrchu mísy neumytých,
AquaBlade® umí opláchnout až 100 %.
Toho bylo docíleno tím, že hladký a mírně
zakřivený oplachovací kanálek byl umístěn až
k hornímu okraji klozetové mísy. Zmizel tedy
klasický převislý oplachovací kruh, kde se
obvykle usazovaly nečistoty. Díky inovovanému
směrování proudu vody v kombinaci s nově

V kolekci TONIC II nechybí samozřejmě ani
bohatá nabídka nábytku s mnoha praktickými
vymoženostmi a chytrým úložným prostorem.
Vodovodní baterie ladí s celkovým pojetím, navíc
jsou bezpečné a šetří vodu. Za zmínku stojí
rovněž atraktivní a pohodlné vany. Nabízeny jsou
jak klasické, tak k zabudování pro jednu nebo dvě
osoby a rovněž i volně stojící.

komerční prezentace

Instinkt 2: Jak se vám líbí?
Domy řady Instinkt tvořili kromě profesionálů i jejich budoucí uživatelé!
V případě bungalovu Instinkt 2 platí latinské
„nomen omen“ neboli „jméno znamení“ na 100 %.
Ve společnosti Haas Fertigbau Chanovice
projevili výborný instinkt, když při tvorbě
koncepce nového domu propojili konstruktéry
a projektanty s laiky. Ti sice dům neumí sami
navrhnout, ale dobře vědí, co v domě jeho
obyvatelé oceňují a preferují. Sázka na spojení
tradiční preciznosti, kvality a technologické
vyspělosti domů Haas Fertigbau a moderního
provedení s praktickým členěním prostoru domu
Instinkt se opravdu vyplatila: bungalov Instinkt 2
se u společnosti Haas Fertigbau Chanovice stal
bestsellerem!
Pohled na půdorys oblíbeného bungalovu ukazuje
jeden z důvodů – na zastavěné ploše 134 m2
je kromě pěti místností a kuchyňského koutu
místo i pro dvě koupelny, technickou místnost
a malý sklad (přístupný ze zahrady). Centrem
domu je obývací pokoj s kuchyňským koutem,
ze kterého je pohodlný přístup přímo na terasu.
Při navrhování mysleli tvůrci domu Instinkt 2
i na energetickou úspornost, současně nemohli
zapomenout ani na potřebu zákazníků pořídit
dům za velice rozumnou cenu. A to se podařilo –
svědčí o tom jak zájem veřejnosti, tak i konečná
cena domu: nyní dostanete rodinný dům Instinkt 2
v provedení na klíč za zvýhodněnou cenu
2 645 000 Kč vč. DPH.

Bungalov Instinkt 2 je nejprodávanějším
domem Haas Fertigbau

kontaktY
Sídlo společnosti a výrobní závod
Haas Fertigbau Chanovice, s. r. o.
Chanovice 102, 341 01 Horažďovice
Tel.: 372 483 111
E-mail: Chanovice@Haas-Fertigbau.cz
Obchodní centrum
Černokostelecká 616/143, 108 00 Praha 10
Tel.: 281 000 882
E-mail: Praha@Haas-Fertigbau.cz
www.Haas-Fertigbau.cz
přízemí

zařizujeme kuch y ně

VenkoVsk á idyl a
Ne, nebude řeč jen o kuchyních vhodných do rekreačních
objektů. Obliba rustikálních kuchyní se vrací s železnou
pravidelností a venkovský styl si dnes najde místo i v satelitních
a městských domech. Přinejmenším v detailech a doplňcích....
TexT: AnnA MArTinková | FoTo: Archiv
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A

ť už si právě teď
vybavujete babiččinu
prosklenou kredenc
s poličkami ozdobenými
krajkou a hodobožovým
porcelánem, masivní kamna na nožkách
obklopená arzenálem nablýskaného
měděného nádobí a jako vystřižená
z kuchyně seriálu Downton nebo útulnou
kuchyň v pastelových barvách s širokým
francouzským oknem a výhledem na lán

Plynový sporák Linea Victoria (Smeg),
110 x 60 cm, energetická třída A, 7 hořáků,
7 funkcí pečení, cena na dotaz,
www.smeg.cz

Dezertní talíř Rose Cottage
(Villeroy & Boch), průměr 22 cm,
cena 590 Kč, www.luxurytable.cz
Servírovací talíř z čirého skla z kolekce
Kastehelmi (Iittala), cena 1 390 Kč,
www.designville.cz
Miska Althea Nova (Villeroy & Boch)
z prémiového porcelánu, cena 430 Kč,
www.luxurytable.cz
S keramickým hmoždířem ze série Flour
(Emile Henry) připravíte bylinky a pesta
pěkně postaru, cena 785 Kč,
www.kulina.cz

Cambia z kolekce Country (Schüller) lakovaná
satinovanými laky v kombinaci bílé a smaragdově
zelené (celkem 27 barevných odstínů), cena
od 160 000 Kč, www.schueller.de

levandulového pole, míříte do černého.
V málokterém stylu najdete takovou hravost
a pestrost jako právě ve stylu rustikálním. Jak
je zkrotit a vdechnout kuchyni inspirované
venkovem duši? Nechte se vést třemi
základními směry: úctou k přírodě, obdivem
k tradicím a láskou k řemeslu.
2015 · 10 MŮJ DŮM
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Rustikální baterie Rheo (SystemCeram)
v provedení matný nikl, cena od 7 600 Kč
bez sprchy nebo 10 800 Kč s boční sprškou,
www.drezysystemceram.cz

Měděný dřez Loire s otevřeným čelem, cena
34 200 Kč, www.kuchyne-bohemian.cz

Inspirace přírodou

Série obkládaček Manufactura (Rako) imitující
majoliku, teplá i studená barevná řada, 20 x 40 cm,
cena 499 Kč/m2, www.rako.cz
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Venkovské kuchyně a ušlechtilé materiály, jako je dřevo, cihly, kov
a proutí, patří neodmyslitelně k sobě. Do hry ovšem vstupují i moderní
prvky, které své přírodní předlohy věrně imitují a dokážou s přehledem
vyvolat pocit, jako byste je měli doma od pradávna. Místo finančně
náročnějšího masivu či dýhy tak můžete získat stylovou kuchyňskou
linku například díky fóliovaným dvířkám. Pracovní deska nemusí být
vyrobena z kamene či masivního dřeva, protože podobnou službu
vám udělají i dobře vybrané kompozity se vzhledem přírodních
materiálů. Podlahu z fortelných fošen umí dnes již bravurně
napodobit keramická dlažba i plovoucí podlahy. Nábytek s patinou
nemusíte shánět po venkovských bazarech, protože designové kousky
s ostařeným vzhledem jsou také již běžně dostupné.

ZAŘIZUJEME KUCH Y NĚ

Oživte staré poklady
Pravda je, že tento postup má své nevýhody.
Budete ochuzeni o postupné oživování
starých kusů nábytku a o všechna ta
dobrodružství (posuďte podle sebe, zda
příjemná, či úmorná) spojená s hledáním
kuchyňského zařízení „s příběhem“. Při volbě
imitací se také vytrácí smyslový požitek,
který dává dotyk a vůně masivního dřeva
nebo chladného kamene. Přesto se o tato
potěšení nemusíte nechat úplně připravit.
Pokud máte na půdě nějaký poklad jako
kredenc po babičce nebo židle různých stylů,
které sem zavály dějiny, pusťte se směle
do práce. Vytvořte z nich krásné solitéry, které
s barvami kuchyně buď splynou, nebo k nim
vytvoří rafinovaný kontrast. I v rustikálním
stylu totiž platí, že méně je někdy více a že
starožitná památka lépe vynikne v neutrálním
prostředí než v přeplněném „muzeu“.

Kuchyň XL 3705 (Ballerina), odstín Magnolia mat, boční pilastry
s antickým profilem, ozdobné římsy, horní skříňky s vitrážovými
výplněmi, stylová keramická madla, cena od 235 000 Kč,
www.ballerinakuchyne.cz

Set 3 plechových dóz Audrey Indigo
(Green Gate) na suché potraviny
a drobnosti, cena 739 Kč,
www.apropos-shop.cz
inzerce

Oblečte svou kuchyň do
patinovaných dvířek s puncem
starých časů. Patinace Provence
vzniká v Trachee s vysokým
podílem ruční práce, cena od
1940 Kč/m2, www.trachea.cz

Příbor z nerezové oceli
(House Doctor), cena 410 Kč,
www.mamaisoninteriors.cz

Na chalupu i domů
Výhodou prolínání starých a vintage prvků
s moderními je jejich širší využitelnost.
Venkovský styl tak díky tomu můžete
uplatnit na chalupě, stejně jako ve svém
městském bytě. Stačí se jen trochu více držet
při zemi, ubrat na dekorativnosti nábytku
a citlivě jej zkombinovat se spotřebiči.
Nenechte si ujít zajímavé retro kolekce,
které ctí nostalgii starých časů a zároveň
neochuzují funkce, na které jsme v kuchyni
běžně zvyklí. Rezignovat ale nemusíte
ani na moderní spotřebiče. S kombinací
dřeva, cihel a nerezu se rustikálnímu stylu
rozhodně nezpronevěříte. A nakonec je tu
vždy i varianta vestavěných kuchyňských
pomocníků.
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Kulaté prkénko (Kitchen Craft)
z mangového dřeva a bílého mramoru,
cena 2 455 Kč, www.kitchenette.cz
Kameninová miska Vig (Broste), cena
139 Kč, www.ifantazie.cz
Salátový příbor Noor (Cutipol), nerez/
černá, cena 1 325 Kč, www.ifantazie.cz
Litinový hrnec Vitamines (Staub), barva
hořčice, Ø 20 cm, cena
3 855 Kč, www.kulina.cz
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Hrátky s textilem
Chalupářskou klasikou jsou kanafasové záclonky, podsedáky
na židle a ubrusy charakteristické nekonečnými variacemi
barevných kostiček a pruhů. Látka je tkaná z pestře barevných
100% bavlněných přízí, čímž se vytváří oboustranný vzor.
Pokud dáváte přednost jednobarevným kombinacím,
můžete zvolit doplňky z látky zvané panama. Dříve sloužila
jako podklad k vyšívání. Dnes je oblíbená díky své výrazné
textuře. Nádech romantiky a jemnosti dodá kuchyni také
len a samozřejmě nijak nezaostává ani bavlna – například
v podobě umně ručně vyšívaných ubrusů, které si šily
do výbavy naše prababičky, nebo v podobě nadčasových
textilních doplňků z modrotisku.

Kuchyňská linka v anglickém stylu
(HŠ Rustikal) v provedení dub
masiv, barva vanilla antik,
cena od 32 000 Kč/bm,
www.hsrustikal.cz

Ubrus Ferret (Côté Table), 100% bavlna,
cena 1 500 Kč, www.cote-table.com

Sada dekorativních
obkladů Aranjuez
ve formátu 20 x 20 cm,
cena od 1 298 Kč/m2,
www.lkhome.cz
inzerce

ANDRIS

NOVÁ DIMENZE OHŘEVU VODY
malé rozměry
rychlý ohřev vody
komfortní ovládání
elegantní italský design

ariston.com

/ ANDRIS LUX ECO
10-15-30 litrů

/ ANDRIS LUX
10-15-30 litrů

/ ANDRIS R
10-15-30 litrů

*
* bližší informace, včetně energetických tříd,
jsou k dispozici na webových stránkách

zařizujeMe t ipy a tr endy

Měkké , zdr avé ,
pohodlné ...

neuvěřitelná
lehkost My tí
Nová série křesel Flexi vznikala ve spolupráci s italským designérem
Paolem Orlandinim, který je v současné době profesorem designu
na milánské univerzitě. Velké křeslo v kombinaci s polštářkem je
designovým skvostem, který se vymyká běžným tvarům. Navíc nabízí
i velmi pohodlné sezení. Díky zvláštní mechanice v kloubu opěráku
poskytují správnou oporu zad a jemný pohup je pro sezení velmi
příjemný. Vyrábí společnost LD Seating.

Mezi novinky italské společnosti Cielo patří vysoce pevná a zároveň tenká
sanitární keramika o tloušťce stěny pouhých 5 mm. Nové technologie
přinášejí do koupelny zcela nové vlastnosti a tvary. Umyvadla Shui, která
navrhl designér Paolo d´Arrigo, mají blíže k subtilním lehkým skořepinám
než k tradičním masivním a těžkým umyvadlům. Vyrábějí se v čtvercovém,
obdélníkovém, oválném a kruhovém tvaru v bílé, černé, antracitové
a pískové barvě a ve 12 dalších specifických přírodních odstínech. Více
na www.ceramicacielo.it

tipy a trendy
TexT: Jitka PáLková
FOTO: archiv

pro vaši domácnost

stěny v nové kůži

Čistota a ž v první ř adě
Společnost Grohe představuje 4 nové bidetovací spršky GROHe
Sensia®, maximálně vstřícné k potřebám a pohodlí uživatelů. Nabízejí
individuálně nastavitelné sprchovací programy, speciální spršku pro
ženskou intimní hygienu či sušení teplým fénem. První z modelů, Grohe
Sensia® IGS, je již v distribuci. Mezi pozoruhodné prvky patří inovativní
ovládání osazené do sedátka a dálkové ovládání s dotykovým
panelem. Toaletní mísa se čistí automaticky v pravidelných cyklech
vodou o teplotě 70°, nechybí ani automatický program na odstraňování
vodního kamene.
www.grohe.cz
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Obklady a dlažby na obrázku vypadají jako keramické, jsou však
vyrobeny z kravské a buvolí kůže. Jejich teplý, měkký, zemitý charakter
dodává interiéru jedinečný ráz, dají se různě kombinovat a vytvářet
originální obrazce. Snadno je můžete nalepit sami bez odborně školeného
(a drahého) obkladače, každý „kousek“ lze jednoduše odstranit či
vyměnit. Speciální polyuretanová úprava jim dodává odolnost proti
nečistotám a vodě, takže není třeba se bát ani použití v koupelně. Novinku
pod názvem Breath vyrábí společnost Lapèlle ve formátech 30 x 30,3 x 15
a 15 x 15 cm. Více na www.lapelledesign.com
Můj důM 10 · 2015

komerční prezentace

Hš Rustikal pro vás navrhuje, vyrábí a montuje
kuchyňský, koupelnový a solitérní nábytek

Kuchyňský nábytek ve stylu Shaker je
vyroben z dubového masivu v barvě
Atlantic grey. Ostrůvek je z dubového
dřeva opatřeného patinou. Závěsná
ohrádka s osvětlením je navržena
v odlehčeném stylu v kombinaci dřeva
a nerezu. Navrhl designér L. J. Hruštinec,
Hš Rustikal stylové kuchyně

Při výrobě používá výhradně
prvotřídní materiály, certifikované
dřevo a kvalitní kování. Hš Rustikal
dodržuje tradiční řemeslné
postupy opracování a spojování
materiálu, které zaručují vysokou
estetiku a dlouhou životnost
nábytku. Povrchové úpravy
jsou aplikovány ručně kvalitními
barvami, laky či ekologickými oleji.
Kuchyně Hš Rustikal jsou
inspirovány anglickým stylem,
francouzským Provence,
toskánskou klasikou, elegancí
shakerského stylu či jednoduchostí
severského designu. Jednotlivé
kolekce se liší zpracováním dvířek,
použitím zdobných lisén nebo

jednoduchých říms a začleněním
specifik pro jednotlivé styly. Nabízí
jak klasiku s naloženými dvířky,
tak falcové provedení s ozdobným
přiznaným pantem. V nabídce je
i celodřevěné provedení korpusů
jednotlivých skříněk.
Osobní přístup pro Hš Rustikal
znamená komplexní péči o klienta
od projektu přes vypracování
technického plánu rozvodů včetně
komunikace s realizačními firmami
po předání namontované funkční
kuchyně.
Kvalitní dřevěná kuchyň a nábytek
má své trvalé místo na trhu.
V nabídce Hš Rustikal jsou

kuchyně, které korespondují
s různými typy nemovitostí
od městského bytu přes loftové
bydlení po stylový venkovský dům.
www.hsrustikal.cz
Hš Rustikal stylové kuchyně
Praha 2, Bělehradská 62
Tel.: +420 222 513 017,
+420 604 553 989

zakázkový kuchyňský
nábytek z dubového
dřeva, které je ponecháno
v přírodním tónu. Vyniká zde
přirozená struktura dubu.
Hš rustikal stylové kuchyně

ZAŘIZUJEME T IPY A TR ENDY

STRUK TURY PROTI NUDĚ
Nebaví vás fádní bílé omítky? Chcete se odlišit a dát svému domovu
neobvyklý vzhled? Společnost Luxusní povrchy Němec vyvinula
speciální vysoce odolné a trvanlivé povrchové stěrky, které dokonale
imitují například povrchový beton či kov, nebo naopak vytvářejí nové,
originální a neopakovatelné struktury. Jejich aplikace je rychlá, obejde se
bez bednění či jiných stavebních zařízení a vzhled interiéru se promění
poměrně snadno. Více informací najdete na www.luxusnipovrchy.cz

PŘICHÁ ZÍ
ČAS VÍNA

ČERVENÁ
JE NE JEN KR ÁSNÁ ,
A LE TA K É ÚSPOR NÁ
Chcete radikálně změnit vzhled své kuchyně? Nová chladnička
CoolClassic značky Bosch v retro stylu s červeně lakovaným pláštěm
ji spolehlivě rozzáří! Je ale také praktická a vysoce moderní. Poskytuje
objem chladicího prostoru až 214 l a mrazicí prostor 88 l. Řadí se
do nejúspornější energetické třídy A+++. Za pozornost stojí nízká hlučnost
38 dB (A) a řada špičkových technologií, které udržují optimální teplotu
a vlhkost pro určité druhy potravin a udrží je tak až dvakrát déle čerstvé
než v běžné chladničce. Doporučená cena se pohybuje kolem 59 000 Kč.
www.bosch-home.com/cz

TIPY A TRENDY

pro vaši domácnost

TEXT: JITKA PÁLKOVÁ
FOTO: ARCHIV

ÚCHVATNÝ
SVĚT U VÁS
DOMA
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S přicházejícím podzimem rádi posedíme při sklence dobrého vína,
ať už s přáteli, s rodinou či dobrou knihou. Aby chuť ušlechtilého
nápoje ještě více vynikla, odborníci doporučují jej nejdříve
provzdušnit, například v karafě. Model Delta s nerezovým uzávěrem
pojme 2 l vína a zaujme nejen svou praktičností, ale i elegantním
tvarem. Koupíte je např. v e-shopu blomus.cz, cena 1 915 Kč.

Nová kolekce interiérových barev Dulux Colour of the World přenese
atmosféru dalekých krajů do vašeho domova. Světoví designéři při jejím
vývoji spojili tradiční barvy z celého světa s nejmodernějšími trendy
v interiérovém designu. Kolekci tvoří celkem 40 jedinečných odstínů
v osmi barevných řadách. Obsahuje soubory barev ve znamení Kréty,
Kalkaty, Cejlonu, Tibetu, Andalusie, Provence, Antarktidy či ostrova Bali.
Kromě bohatého spektra odstínů kolekce vyniká rovněž špičkovou
kvalitou, především výjimečnou krycí schopností. Je extrémně odolná vůči
otěru a vysoce omyvatelná. Více na www.dulux.cz
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MOJE NOVÁ

KUCHYNĚ

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

EASY PLÁNOVAČ
Mám 25 variant
mé KUCHYNĚ za 5 minut

VYZKOUŠEJTE TO!
www.siko.cz/kuchyne

ZAHRADA NÁVŠTĚVA
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ZAHRADA NÁVŠTĚVA

Z AHR ADA PŘ ÁTELSK Á
PRO LIDI I ZV ÍŘ ATA
Majitelé rozsáhlého dvouhektarového pozemku v dosahu brdského
pásma na jižním okraji Prahy založili impozantní zahradu parkového
typu. Nabízí jedinečnou atmosféru obohacenou šuměním lesů a vody
a je ideálním prostředím nejenom pro samotné majitele, ale také pro
nejrůznější druhy zvířat.

TEXT A FOTO: VLASTIMIL RŮŽIČK A
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zahrada náVštěVa

Pohled na zahradu z dálky.
V současné době hmota zeleně
harmonicky splývá s okolní krajinou

M

anželé Korcovi jsou
totiž přírodovědci
a od května tohoto
roku vlastní kromě
jiného i táborskou
zoologickou zahradu.
„Život bez zvířat si nedokážeme představit,“
říká Jana Korcová. „Zahrada je koncipovaná
tak, aby k sobě lákala všechno živé a byla
dobrým domovem i pro naše početné
zvířectvo,“ dodává. Kromě psů a nevšední
sbírky koi kaprů a karasů tady najdeme také
okrasné bažanty, senegalské papoušky či
zdomácnělé hrdličky. Rozsáhlé vodní plochy
navštěvují ptáci, drobný hmyz i žáby, v trávě
se sluní užovky a ve spleti keřů se usídlila
kolonie vrabců. Zahrada je dokonalým
prostorem pro běžnou relaxaci i pro fascinující
pozorování přírody. Je doslova poseta
nejrůznějšími krmítky, speciálními voliérami
a drobnými stavbami pro zvířata.

Zahrada tvoří s obydlím
harmonickou jednotu, oba celky jsou
propojeny terasou, která je trvale využívána

Romantická inspirace
Velkorysá výměra pozemku a nezaměnitelná
krása okolí dávají dobré předpoklady
94
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Stálezeleným
rododendronům se
ve zdejších klimatických
podmínkách daří. Kyselá
půdní reakce a poměrně
vysoká vzdušná vlhkost
jsou základní stanovištní
nároky rodu. Rostliny byly
vysazovány v době, kdy již
stromové patro vytvářelo
potřebné zastínění

ke krajinářskému uspořádání zahrady, kde se
dům (vila) otevírá přírodě a jejímu kouzlu.
Majitelé měli šťastnou ruku. Rozmočený
jílovitý terén s pomocí techniky velmi dobře
zvládli (svrchní drenážní systém) a otevřel
se jim nádherný výhled do krajiny. Dům
budovali současně se zahradou, veškerou
flóru nově vysázeli, kromě spodní části, kde
ponechali několik akátů, dvě olše a starou
hrušeň. Dlouho hledali názorovou jednotu
s architekty, ale nakonec zvítězila vlastní
invence a inspirace ze zahraničí, kde dlouhou
dobu žili. „Bylo to v době, kdy se u nás
takovéto zahrady příliš nevyskytovaly, a tak
jsme nakonec zvolili kompilaci všech našich
poznatků a získaných vjemů. Nejvíce se asi
podobá zahradám, které jsme viděli u velkých
vil v okolí Hannoveru,“ upřesňuje Evžen
Korec. Původním záměrem bylo vytvořit
zajímavý přírodní prostor, který člověka
uklidňuje a dává mu novou sílu. K tomu patří
podle slov majitelů atmosféra podtržená
šuměním lesů a vody, fauna i flóra a život
v harmonii a symbióze. „Myslím, že toto už
je relativně definitivní stav. Očekáváme pouze
vyšší nárůst bambusů, kterým se u nás daří,
a možná přibudou i nějaká zvířata. Skutečně
dobrou zahradu ale pozná až naše další
generace,“ dodává spokojený majitel.
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Rostliny jsou vysázeny pod korunami stromů
v zapojených skupinách. Na mnoha místech
vytváří přízemní podrost stínomilné trvalky

Keřové skupiny přistiňují subtropický
skleník a zároveň umožňují jeho estetické
začlenění do zahrady
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Harmonická skladba flóry

Krmítka pro ptáky jsou malebně umístěna
pod korunami javorů

inzerce

Z vyprávění je patrné, že rodina tráví v zahradě i navzdory svému
vysokému pracovnímu vytížení poměrně dost času a využívá ji hlavně
k relaxaci. Tomu je podřízena i druhová skladba rostlin. Přírodnímu
charakteru zahrady sluší rostlinný materiál s celoroční působivostí,
převážně okrasné dřeviny, trvalky a vřesy. Krásu prostoru umocňují táhlé
a ladné okraje záhonů rododendronů a trávníkových ploch, v některých
místech s pestrou výsadbou již zmíněných bambusů, které tady kupodivu
nemrznou. Po obvodu se nachází rozvolněná výsadba jehličnatých
i listnatých stromů s podsadbou nádherně kvetoucích keřů. Najdeme
tady i celou řadu vzácných stromů. Za všechny jmenujme alespoň
liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera), který se pěstuje převážně
v arboretech, nebo metasekvoje (Metasequoia glyptostroboides), které mají
rády vlhko. Krásně barevné jsou po celý rok ambroně (Liquidambar
styraciflua) i celá řada javorů (převážně Acer rubrum), platanů (Platanus x
hispanica), borovic (převážně Pinus nigra). Z dalších dřevin má na zahradě
u Korců větší podíl smrk ztepilý (Picea abies), jednotlivě se tady vyskytuje
javor klen (Acer pseudoplatanus) a v okolí pramenišť jasan ztepilý
(Fraxinus excelsior). Střední patro a podrosty jsou přizpůsobeny světelným
podmínkám a charakteru různých částí zahrady. Stinná část nabízí
k obdivu stálezelené keře: bobkovišně – Prunus laurocerasus, pěnišníky
– Rhododendron, mahonie – Mahonia a plazivý a popínavý břečťan –
Hedera. Nejvyšší keřové patro tvoří překrásné vilíny (Hamamelis mollis)
s podsadbou trvalek, drobných cibulovin a talovínů (Eranthis hyemalis).
Nesmějí chybět ani oblíbená komule střídavolistá (Buddleia alternifolia),
komule Davidova (Buddleia davidii) či dřezovec (Gleditsia) v mnoha
podobách.

Dominantou zahrady jsou jezírka
s okrasnými japonskými koi kapry

Kámen, voda a tropický ráj
Volná přírodně krajinářská kompozice
s unikátními stromy je i s ohledem na větší
plošnou rozlohu rozdělena do několika částí,
které se vzájemně propojují a vrůstají do sebe.
Najdeme tady království rododendronů;
půvabné vřesoviště i bambusárium;
pestrobarevnou část s hortenziemi, které
krášlí zahradu i v zimních měsících; území

světlomilných trvalek i další plochy. Okolo
domu a v jeho blízkosti jde spíše o parkovou
úpravu s prostornou terasou, pečlivě stiženým
trávníkem, altánem s vistárií a dvěma velkými
jezírky. Ve spodní části zahrady ve stínu
kaštanů najdeme přírodní část s voliérami,
tropickým skleníkem a menší užitkovou
zahrádku. Také v tropickém skleníku se
nachází celá řada unikátů: nádherné orchideje,

citrusy, granátová jablka, ananasy, avokáda – je
to skutečný tropický ráj, kde poletují papoušci.
Nicméně dominantou a velkou chloubou
majitelů jsou zahradní jezírka. V prvním
(150 m3) žije asi tisíc ryb, převážně karasů.
V druhém (100 m3) přes 200 japonských koi
kaprů, z toho 12 druhů té nejvyšší výstavní
úrovně, show třídy. „Aby byl kapr show
třída, musí mít jasně vyrýsované skvrny
v přesně daných kombinacích a musí mít
patřičnou velikost, nejméně 40 centimetrů,“
vysvětluje Evžen Korec a ukazuje své
favority: „Může to být třeba kigoi, což je
žlutá ryba, lysec s malými oranžovými flíčky,
přes 40 centimetrů dlouhý. Nebo platinum
ogon, to je také show třída. Nejtypičtější
je bíločervená ryba, kohaku, vysoce ceněný
bude asi tancho kohaku, bílá ryba s kulatou
červenou skvrnou na hlavě, připomínající
japonskou vlajku. Ovšem showa, tříbarevná
ryba, je jednou z nejcennějších, které tady
mám,“ vysvětluje Evžen Korec u profesionálně
udržovaných jezírek s průzračnou vodou.
Důraz na čistotu a kvalitní životní prostor je
pro chov ryb nezbytný. V malé a mělké nádrži
by přestaly růst a voda by se rychle kazila.
Precizní musí být i výběr kamenů a vodních
rostlin. Půvabná je i cesta k jezírkům: stačí
projít romantickou brankou s treláží z vistárie
okolo dřevěného altánu a celková atmosféra
pohody a klidu podtržená šuměním vody vás
zcela pohltí. Vodní plocha a krása květeny
jsou viditelné i z oken domu či z prostorné
terasy, kde je možné posnídat a sledovat ranní
probouzení přírody.

M A J I T E L É Z A H R A DY
EvžEn a Jana Korcovi

Vlastní kromě jiného i zoologickou zahradu
v Táboře. Chtějí chránit a rozmnožovat ohrožené druhy zvířat, která jsou často na pokraji
vyhubení. Jejich koníčkem je architektura,
zahrada, chov ryb a jezdectví.
Kontakt:
director@zootabor.eu; www.zootabor.eu

Bohaté květenství vistárie vytváří se zahradním
altánem romantické zákoutí
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Návrat
pokojových
rostlin domů

ZAHRADA

K ALEN DÁRIUM

ŘÍJEN
TEXT A FOTO: ROMANA RY BKOVÁ,
BOTANICK Á ZAHR ADA
V PR AZE-TROJI

Jak poznat, kdy nejpozději uklidit všechny
pokojové rostliny, které ještě zůstaly na zahradě?
Sledujte předpověď počasí, abyste věděli, kdy
přijde první přízemní mrazík. Mnohé subtropické
rostliny snesou teploty kolem nuly nebo i lehký
mrazík, ale rozhodně si zjistěte, zda mezi ně patří
i ty vaše. Tropickým i subtropickým rostlinám velmi
ubývá světlo a nastává jim dlouhé období útlumu
nebo dokonce vegetačního klidu. Podle druhu
proto více či méně omezujte zálivku, subtropickým
druhům snižujte teplotu a všem zcela vynechávejte
přihnojování minimálně v měsících listopadu
a prosinci.

Poslední
vyčištění
zahradního
jezírka

Uklízíme
teplomilné
hlízy

Nezapomeňte vyčistit před zimou zahradní
jezírko. Napadané listí a rostlinné zbytky
vytvářejí na podzim množství organického
odpadu, rozkladné procesy postupně
ubírají z vody kyslík a ryby ho pak v zimě
mají nedostatek. Rostlinné zbytky klesají
na dno, kde se mění na jemné bahno, které
se z jezírka dostává mnohem hůře než celé
stonky a listy. Agresivnější rostlinné druhy
ve vodě omezte a protrhejte, pobřežní
porost vyčistěte a podle svých záměrů
ostříhejte odkvetlé stonky a semeníky. Nové
výsadby vodních rostlin ponechte spíše
na jaro.

Je nejvyšší čas vyrýt ze záhonů hlízy rostlin, které
u nás zimu nepřežijí, jako jsou jiřiny (Dahlia),
mečíky (Gladiolus), montbrécie (Crocosmia),
kaly (Zantedeschia), dosny (Canna) a další. Hlízy
očistěte a uložte do chladného temného prostoru,
kde se teploty budou pohybovat kolem 5 °C.
Hlízy je ideální zabalit do papíru a vyrovnat vedle
sebe na polici nebo do přepravek nad sebe, aby
větraly a neplesnivěly. Podobně se postarejte
i o velkokvěté hlíznaté begonie.

Málo známé
podzimní ovoce
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Do našich zahrad se vracejí staré ovocné druhy,
které na tržišti nekoupíte. Patří k nim například
jeřáb oskeruše (Sorbus domestica), jehož
usušené plody mají chuť podobnou skořici, lze
je i zavařovat nebo zpracovat na marmelády či
pálenku. Temnoplodec nebo také arónie (Aronia
melanocarpa) plodí v září a říjnu temně fialové
až černé drobné malvice, které mají velmi vysoký
obsah vitaminu C a antioxidantů. Mišpule německá
(Mespilus germanica) patří mezi nejpozději
dozrávající plody, sklízí se až po prvních
mrazících, kdy zesládne a změkne. Exotem našich
zahrad je drobnoplodé kiwi (Actinidia arguta),
které změkne a zesládne těsně před mrazy během
října. Plody jsou skvělé čerstvé, je ale možné z nich
připravit i velmi dobrou marmeládu nebo kompot.
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Zahrada ploT y

Barevné ploty a zídky z různých
materiálů kompozičně ladí
s rostlinami. Vymezují a oddělují
soukromý prostor, chrání před
hlukem, prachem i větrem. Jsou
vysoce kvalitním a praktickým
architektonickým prvkem
i působivým zahradním detailem.

TexT: VlasTimil Růžičk a | FoTo: aRchiV FiRem

Zelené
stěny, Zdi
a plot y
102
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P

řed začátkem prací je dobré
vědět, jakou funkci bude
plnit stěna, plot či zídka.
Nejčastěji se rozhoduje
mezi opěrnou, okrasnou
a protihlukovou stěnou. Dobrou variantou
pro běžné rodinné zahrady jsou kombinované
bezúdržbové ploty a zídky pokryté zelení.
V úvahu přicházejí i takzvané vertikální
zahrady.

V kompozici s rostlinným
materiálem
Systémy plotových prvků vynikají nejenom
samostatně, ale také jako součást zeleně.
Podle zkušeností zahradníků „dobře fungují“
společně s živými ploty vysokými po kolena
i s ploty hustými či dvoumetrovými živými
zdmi. Někdo má raději jednopruhové pásy,
jiný dává přednost volnější výsadbě složené
z různých druhů dřevin. Žádané jsou ploty
jehličnaté i listnaté, stálezelené i opadavé.
K nejběžnějším rodům patří tis (Taxus)
a cypřišek (Chamaecyparis), také zerav (Thuja)
či smrk (Picea). Zerav nedorůstá příliš
velkých rozměrů a stříhání lze zvládnout bez
výraznějších potíží. Tis je spíše stínomilný,
roste pomaleji a pěkný plot začne tvořit
až po několika letech. Lze jej tvarovat
nejen do pásu plotu, ale i do různých koulí,
ornamentů či zvířátek jako v zámeckých
parcích. Ke stříhání a tvarování se hodí
i český habr obecný (Carpinus betulus). Je
neprůhledný i v zimě, protože staré listy
rezaví, ale na větvičkách vydrží až do jara
a opadávají až těsně před rašením listů
nových. Daří se mu na slunci i v polostínu,
2015 · 10 Můj důM

V případě vertikálních zahrad zahrnují
botanické kompozice zpravidla velké
množství nekonvenčních kombinací
exotických druhů rostlin s běžnými
zahradními druhy. Oblíbené jsou
půdopokryvné druhy rostlin jako barvínek
(Vinca minor), skalník (Cotoneaster)
či okrasné traviny (zejm. Miscanthus
sinensis ´Adagio´). Nechybějí ani hortenzie
(Hydrangea macrophylla), komule
(Buddleia davidii) či trojpuk (Deutzia)
vedle subtropických kapradin, fíkusů
a pepřinců (Peperomia). Nedoporučují se
popínavky, které jsou příliš rozpínavé a je
těžké je v kompozici stěny usměrňovat
v růstu. Patrick Blanc umisťuje do horní
části kompozice většinou rostliny, které
vytvářejí pocit velkého prostoru visícími
větvemi, a do nižších sekcí stěny naopak
dává menší byliny, aby vytvořil kompaktní
a jemný povrch

roste v půdách kyselých i zásaditých, spíše
sušších, ale toleruje i vysokou spodní vodu.

Živé ploty z lísky a chmele
Pokud máte velkou zahradu, můžete spojit
příjemné s užitečným a vytvořit živé ploty
z lísky. Kromě pěkného architektonického
prvku jsou k dispozici i chutné oříšky.
Popnout lze i obyčejné drátěné pletivo,
které vytvoří krásně barevnou zeď. Opletka
Aubertova (Fallopia aubertii) na ni přiláká
mnoho hmyzu, hlavně včel a čmeláků,
loubinec popínavý a trojlaločný (Parthenocissus
inserta, P. tricuspidata) vykouzlí na podzim
nádherné červené listí a udělá radost ptákům
svými plody. Vysoce ceněná je i mrazuvzdorná
aktinidie (říká se jí minikiwi), která nabízí
od začátku podzimu do mrazů drobné
příjemně nakyslé plody. V neposlední řadě
může být plot ozeleněný i chmelem. Jeho
křehké výhonky se brzy na jaře dají jíst syrové
nebo používat do pokrmů. A pokud máte
na zahradě opravdu hodně místa, z druhů
používaných pro živé ploty lze vytvořit úžasná
bludiště a labyrinty po vzoru anglických
zahrad.

Žádoucí kombinace
Veškeré předěly, stěny, ploty a zídky
nejrůznějších materiálů je možné kombinovat
s živými ploty. Podle velikosti pozemku
lze pak měnit ohraničení, vytvářet další
předěly výsadbami, odlišovat plochy různě
střiženým trávníkem, vytvářet vnitřní hranice
zahrady živými (i neživými, umělými) ploty,
skupinami keřů, stromů a rostlin. Výběr
rostlin závisí hlavně na podmínkách pro jejich

z auja lo n á s
TajemsTví prouTěných ploTů
Také proutěné ploty nabízejí široké spektrum
dekorativních možností pro zahradní architekturu. Vyrobeny bývají z mladých, vrbových
a lískových prutů, bez jakýchkoliv jiných
spojových prvků a nejsou konzervovány proti
vnějším vlivům, nepotřebují to. Uživatelé si je
chválí zejména jako exteriérové pohledové zástěny, vhodné jsou k romantickým venkovským
chalupám, ale dokonale zdobí i v kontrastu
s moderní architekturou. Nejčastěji slouží jako
zástěny mezi terasami či na předzahrádkách.
Montáž je velmi snadná a rychlá, neboť ji lze
realizovat na stávající vzhledově či funkčně
nevyhovující ploty. Výška vybraného plotového pole by neměla po instalaci převyšovat
stávající pletivo o 20 cm. Instalace nevyžaduje
nové podkladové pletivo, sloupky plotu by však
měly být stabilně zakotveny, aby při silnějších
větrech nedošlo k vyvrácení plotu. Zakoupená jednotlivá pole se nedoporučuje krátit či
stříhat.

růst. Mezi nejoblíbenější rostliny k plotům
a zídkám patří popínavky, obzvláště plamének
Jackmanův (Clematis x jackmanii). Protkávat
ploty můžete také fazolem šarlatovým
(Phaseolus coccineus) nebo thunbergií křídlatou
(Thunbergia alata). Zajímavé jistě budou
i samopnoucí popínavé rostliny typu břečťan
(Hedera) nebo přísavník (Parthenocissus).
Mezi rostliny šplhající pomocí úponek nebo
ovíjivých částí listu patří například některé
druhy plaménků (Clematis). Hodí se ke všem
103
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Popínavky mohou fungovat jako zelená fasáda
i jako stěna, kamenná zídka je takřka ideální

Popínavky mají mnoho funkcí: zpříjemní
sezení, zakryjí nevzhlednou zeď, přívětivě
působí nad vstupem do domu či zahrady

Zelenou stěnu vytvoříte snadno osázením
popínavých či převislých rostlin do
svahových tvárnic (PRESBETON)

druhům povrchů, pokud treláž nebo pletivo,
po kterých se šplhají, mají malá oka z tenkých
materiálů. Mnohé z těchto popínavých rostlin
lze využít k prorůstání skrze jiné, již dobře
rozrostlé rostliny, třeba vysoké keře, jehličnany
nebo stromy. Dodají přírodní zahradě další
barvy.

Objevování vertikálních zahrad
S vertikálními zahradami je nejčastěji spojován
francouzský botanik, vědec a umělecký
designér Patrick Blanc. Proslavil se stěnami
zvanými le mur végétal nebo vertical garden.
Pracuje tak, že na nosnou zeď či speciální

Vertikální zahrady Patricka Blanca krášlí mnoho
staveb v Paříži. Jím patentovaná zelená stěna je
využitelná na mnoho způsobů...
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stěnu umístí kovovou konstrukci, která
slouží jako podklad pro PVC plachtu, na níž
jsou připevněny dvě vrstvy polyamidové
zahradnické plsti. Tato plsť napodobuje mech,
jenž roste na skalnatých stěnách a slouží
jako podpora kořínků mnoha druhů rostlin.
Síť trubic přivádějících rostlinám výživu
a minerální látky potřebné pro jejich růst
je ovládána elektronicky. Polyamidová plsť
je napuštěna výživným roztokem a systém
funguje jako uzavřený okruh: rostliny si
vezmou svoji výživu a přebytečná vláha je
zachycena vespodu konstrukce v odtokovém
kanálu, odkud je uvedena znovu do oběhu.
Zelená stěna se skládá ze tří částí: z kovového
rámu, PVC vrstvy a vrstvy plsti (nasákavý
speciální filc). Kovový rám může být zavěšený
na stěnu, může stát samostatně či být v souladu
s dalšími architektonickými kompozicemi.
Poskytuje kromě jiného i prostor pro
vzduchovou mezeru, působící jako efektivní

tepelný a zvukový izolant. Do kovového
rámu se pomocí nýtových spojů uchytí hrubá
podložka, která zpevňuje konstrukci a činí
ji voděodolnou. Rostliny se instalují na tuto
vrstvu jako semínka nebo jako odrostlé rostliny.
V českých podmínkách bývají vertikální
zahrady nejčastěji zhotoveny v dílně
specializovanou firmou a poté připevněny
ke svislým stěnám podle podmínek daného
projektu. Struktura stěny dle odborné garance
podporuje přirozenou výměnu vzduchu
a nenarušuje samotnou zeď z hlediska
vlhkosti. Vertikální zahrady mají kromě
estetické funkce i efekt tepelné izolace,
zlepšování klimatu odpařováním vody
i chlazení v letních měsících. Ceny se vždy
odvíjejí od velikosti stěny a vybraného servisu.
Součástí bývá montáž, doprava, materiál,
zpracování projektu, návštěva po instalaci
s případnou výměnou rostlin. Běžnou údržbu
provádí školený zahradník, který zajistí čištění
a odstranění suchých listů, eventuálně prořez
k udržení formy rostlin, periodickou výměnu
hnojiva z rezervy nádrže, případně další věci
podle přání klienta.

Popínavé rostliny na fasádě mají své zastánce, ale
také své odpůrce. Kompromisním řešením může
být volba popínavé rostliny s ovíjivými úponky,
které ke svému růstu potřebují oporu

Můj důM 10 · 2015

KOMERČNÍ PREZENTACE

S tvarovkami RONDE BLOCK
bude váš plot originální

BETONOVÉ VÝROBKY S FANTAZIÍ

Nebojte se být jiní a postavte si plot nebo zídku z tvarovek
RONDE BLOCK. Tyto tvarovky oválného tvaru, atypického
oproti stávajícím „klasickým“ tvarovkám, zcela boří mýty,
že tvarovka musí být jenom hranatá.
Pro vlastní stavbu jsou k dispozici průběžné, celé a ukončující poloviční
tvarovky a několik typů zákrytových desek k zakončení stavby. Vyrábí se
ve čtyřech barevných provedeních a v hladké povrchové úpravě. Vzhledem
k jejich tvaru lze tvořit jak rovné, tak vlnité a zaoblené plochy a vytvářet různá
zákoutí k praktickému využití. Primárně je tato tvarovka určena pro výstavbu
zídek a plotů, přičemž oválné konce tvarovek zjemňují celkový vzhled.

5
4
SLEV Y

až
Práce s tvarovkami RONDE BLOCK
Zdění z tvárnic RONDE BLOCK se provádí na vazbu klasicky lepením
s minimální spárou na mrazuvzdorné lepidlo nebo jednosložkové
víceúčelové PUR lepidlo. Z důvodu vyrovnání případných nerovností
základového pasu se první vrstva tvarovek ukládá do maltového lože.
Ostatní vrstvy je pak možné spojovat výše uvedeným způsobem. Díky
tvarovému řešení tvárnic se svislé spáry spojovacím materiálem nevyplňují.
Ukončující, tzn. poslední vrstva tvárnic a zákrytové desky musí být
přilepeny. Stěny musí být vždy ukončeny přibetonovaným sloupkem
s vloženou výztuží. Obdobně musí být provedeno také ukončení v místě
branky nebo v místě plotových výplní. Díky tvarovému řešení, designu,
přesnosti tvárnic a způsobu kontaktního spojování se neprovádí dodatečné
spárování ani žádné jiné kroky pro dosažení finálního vzhledu zdiva.
Více na www.presbeton.cz.

%

SLEVOVÁ
FANTAZIE
PRO VÁŠ DŮM A ZAHRADU
Akce platí na vybrané výrobky
od 1. září do 31. října 2015 pro celou ČR.

inzerce

Ptejte se u smluvních prodejců společnosti
PRESBETON.

www.presbeton.cz

zahrada ry by

Co si pře jí
zl até ry bk y ?

TexT: V l asTimil Růžičk a | FoTo: seR a CZ

Stále častější zálibou, ale i způsobem relaxace je chov ryb v zahradním
jezírku či rybníčku. Nyní ale přichází čas, kdy je potřeba připravit jezírko
a ryby na podzim a zimu. Další možností je jejich chov v mobilních akváriích.

Č

ím větší prostor, tím lépe. Platí
to všeobecně. Správný poměr
ryb a množství vody je velmi
důležitý. Minimální hloubka
přírodního jezírka by měla být
alespoň jeden metr, aby rybičky
bez problémů přezimovaly. a nemusejí to
být jenom všeobecně známé zlaté rybky či
koi kapři. I jiné ryby jsou vhodné pro chov,
a to nejen v jezírku. Některé z nich na sebe
dokonce berou i specifické úkoly, například
požírají komáří larvy. S rybami se nejenom
dobře relaxuje, ale lze si s nimi kromě jiného
i vychutnávat zahradu bez komárů.

Pro začátek s odborníky
Pokud jste v oboru začátečníci, určitě si nechte
poradit od zkušených chovatelů. Pro klasický
chov ryb se doporučuje objem nádrže větší
než 5 000 litrů a zešikmené stěny směrem
2015 · 10 Můj důM

k nejhlubšímu bodu. Hloubka by měla v tomto
bodě dosahovat alespoň 100 cm, v chladnějších
oblastech raději více. Od nejhlubšího bodu, kde
obvykle ryby přezimují, by měly stěny plynule
stoupat k okrajům. Na okrajích lze vytvořit
kapsy pro bahenní rostliny nebo lavice (schody)
na stěnách pro umístění nádob s vodními
rostlinami. Nádrž by měla rybám připomínat
přirozené prostředí s mělčinami, rostlinami,
s možností vyhřívat se na slunci, ale i najít
blahodárný stín.
Oblíbený je také chov ryb v akváriích, která
můžete přesouvat z interiéru na terasu,
balkon i zahradu. také v tomto případě je
důležité zajistit rybám maximální komfort
a přijatelnou teplotu vody. Určitě se
neobejdete bez kvalitního filtračního systému
a bez nejrůznějších přípravků, jež udržují
vodu v akváriu čistou a stabilní bez chloru,
dusitanů a amoniaku.

Vysazení ryb
Doporučuje se vysazovat ryby do jezírka
až několik dní po jeho napuštění. ryby tak
přijdou do relativně stabilního prostředí.
Přepravujte je odborně zabalené v kyslíkové
atmosféře a nevystavujte nádoby vysokým
teplotám. Má-li ryba v nádrži dobře prospívat,
je nutné jí zajistit odpovídající podmínky
k životu, tedy zejména kvalitní vodu
a dostatek potravy.
kvalitu vody ovlivňuje obsah kyslíku
ve vodě, teplota vody, hodnota pH, znečištění
organickými látkami a stupeň jejich rozkladu.
Vysoce aktuální je v letním období zvláště
teplota vody, která má vliv na intenzitu všech
procesů probíhajících ve vodě. Odborníci
doporučují pro okrasné ryby teplotu
18 až 25 °C. Pokud teplota klesne pod
10 stupňů, příjem potravy se zastaví či omezí
na minimum, při teplotách vyšších než 28 °C
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ZAhrAdA ry by
V ý b ě r V h o d n ýc h ry b
Ryby do jezírka vysazujte nejlépe v pozdním
jaru. Chovat je můžete přes celé léto až do září
nebo října podle počasí. K chovu se hodí celá
řada druhů, přesto se ve všech případech
doporučuje konzultace s odborníky. Obecně
lze říci, že mezi univerzální druhy akvarijních ryb patří například živorodky (paví oka,
mečovky, platy), do jezírek a rybníčků pak ryby
kaprovité, karasi, líni a další (viz foto). Přestože
jde ve většině případů o méně náročné druhy
vhodné pro začátečníky, neznamená to, že by
nepotřebovaly péči. Poohlédnout se můžete
samozřejmě i po dalších druzích.

odbornÍK r AdÍ
Ing. Oldřich Šimeček, ředitel SERA CZ
www.sera.cz
Jelec jesen zlatý (Leuciscus idus)
Žije v hejnech a potřebuje mnoho místa
a kyslíku. Doporučuje se dodatečné
vzduchování. Rybníček o rozloze 6 m² udrží 7 až
12 ryb bez komárů. Dorůstá 25–80 cm

Hořavka duhová (Rhodeus amarus)
Tyto kaprovité ryby lze jen těžko chovat, protože
samičky potřebují ke kladení vajíček říční nebo
Maler mušle. Díky malé velikosti
(6–8 cm) se hodí do malých rybníčků

Karas zlatý (Carassius auratus) (do 30 cm)
Velký klasik mezi rybami v jezírku je nenáročný
na péči. Zlaté rybky milují slunce. Poněvadž se
rychle rozmnožují, vypusťte pouze 3 až 5 exemplářů
Jeseter malý (Acipenser ruthenus)
Jako ryby dna tráví dny a noci především nad
štěrkovým dnem a v kalech hledají červy, šneky
a korýše. Dorůstá do 100 cm

PrOblém řasy
Nejčastějším problémem bývají řasy, které jsou ovšem méně
zdraví škodlivé, než
se obecně předpokládá. V horkém období
sice odebírají část kyslíku, ale vadí spíše
vzhled jezírka. Příčinou nadměrného vzniku
řas je sluneční záření působící na celou
plochu po celý den a příliš mnoho výkalů při
nadměrném množství ryb a při nedostatečné
filtraci. Nejvíce podceňováno je podle mého
soudu spíše množství ryb v jezírku. V přírodě
se totiž ryby nadměrně nerozmnoží kvůli
možnému nedostatku potravy (přirozené regulaci), nevzniká tedy ani nadměrné zatížení
výkaly. Kromě chovných rybníků nenacházíme příliš mnoho ryb v žádném jezeře, rybníku, řece ani moři. Pokud ryby krmíte, tato
regulace odpadá, avšak schopnost odbourávání výkalů, a tedy vzniku toxických látek,
zůstává stejná jako v přírodě a i sebelepší
filtrace má své limity. Navíc třeba známí koi
kapři patří mezi největší znečišťovatele vody.
Mnoho majitelů jezírek navíc podcení nejenom růst ryb, ale také jejich rozmnožování,
například u koi kapra by se mělo počítat
výhledově až s 1 m3 vody na jednu rybu.
V průběhu času sice chovatelé připustí, že
je jich moc, ale přece je nevyhodí… A máme
tady pověstný začarovaný kruh. Určitým řešením je dravá ryba, podobně jako v přírodě.
Ale i v tomto případě existují určité limity,
které je třeba dobře znát.

JA K P Ř I Pr AV I T J E ZÍ r Ko A ry by
n A P o dZ I M A Z I M U
Shubunkin (Carassius auratus var. shubunkin)
Jedna z variant zlatých rybek. Má černé skvrny
přes modravé a oranžové základní strakaté
zbarvení. Péče je stejná jako u normálních
zlatých rybek

Slunka obecná (Leucaspius delineatus)
Tyto malé čilé rybky (8–10 cm) se zdržují v hejnech
v hustě porostlých březích. S oblibou žerou malé
korýše, hmyz a larvy
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Lín obecný (Tinca tinca)
Klidný nenáročný lín (25–30 cm) je velmi
užitečný. Čistí dno mj. od zbytků krmiv.
Nejraději konzumuje vodní šneky. Lze ho
spatřit pouze za šera nebo v době krmení

Hrouzek obecný (Gobio gobio)
Tyto ryby dna se zdržují v hejnech. Rostou velmi
pomalu a jen výjimečně dosáhnou délky 20 cm.
Živí se bezobratlými živočichy

Pro přežití ryb až do jara je nutné na podzim,
jakmile teplota vody klesne pod 17 °C, zajistit rybám dostatečně „tučnou“ výživu, tedy
s obsahem nenasycených mastných kyselin
(nejde o množství „šrotu“), jinak i zdánlivě
tlustá ryba zahyne v zimě na podvýživu. Pak
v říjnu ustřihněte rákos a traviny nad hladinou vody a v listopadu vysbírejte podběrákem všechny listy a odumřelé části rostlin.
Jinak hniloba zajistí nedostatek kyslíku
a otravu ryb. Před mrazem vypněte a vyndejte všechny filtry a čerpadla. Otvor v ledu
neprosekávejte, zajistěte raději vzduchovacím motorkem nebo menším čerpadlem
těsně pod hladinou. Jezírko musí být alespoň
jeden metr hluboké.

Studenovodní ryby akvarijní,
tzv. zlaté rybky
Nepotřebují ohřívat vodu jako
tropické akvarijní ryby. Jsou
obvykle větší, a tedy lépe
pozorovatelné, méně náročné
na krmivo. Samozřejmě i u nich
platí, že nadměrný počet
způsobuje problémy

Tropické akvarijní ryby
Tady jsou možnosti kombinace
velmi široké. Jednak podle
oblastí původu – africké, asijské,
jihoamerické, podle prostředí
– říční, jezírkové, rovněž tak
velikostní a samozřejmě
také rozdělení na býložravé,
masožravé, všežravé

B i oTo p M ůž e T e v y T vo ř i T
i v e S v é M a k vá r i u
Takzvaná společenská akvária, kde
jsou ryby z různých prostředí, jsou
sice krásná, avšak obvykle některé
druhy se buď nesnášejí, nebo jsou
v neustálém stresu. Pečlivý výběr ryb
je proto velmi důležitý, stejně jako
správný poměr ryb a množství vody.
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se výrazně sníží rozpustnost
kyslíku ve vodě a prostředí
se stává nestabilním (ryby se
doslova udusí). Z hlediska
teplotních podmínek jsou
červenec, srpen a září pro
chov ryb nejvhodnější,
nejrizikovější měsíce jsou
leden, únor a březen, kdy ryby
žijí ze svých tukových zásob.
Snažte se proto omezit rozklad
organických látek v nádrži,
používejte filtraci, pravidelně
provzdušňujte a čistěte nádrž.
Pouze tak zajistíte rybám
zdravé prostředí a rodině
dokonalý zážitek.

inzerce

Mořské ryby
Jde o nejnáročnější chov
v akváriu a pro začátečníky
se spíše nedoporučuje. Je to
pracné a finančně náročné.
Velikost a kvalita akvária je
prvním stupněm pro dobrý chov

zahrada bez ú dr žby

Tento kousek pod ořešákem a jeho
podpůrnými keři se již několik let
nekosil. Proč také. Jednou tu bude
na zemi převážně stín a listí

Mý t y o bezúdr žbové
z ahr adě aneb
Ja k to v l a st ně s tou
n u t nou dř inou J e

Zcela bezúdržbová zahrada je samozřejmě utopie. Zahrada je zahradou díky péči člověka.
Ovšem celá naše planeta byla původně opravdu navržena jako bezúdržbová – a jak byla krásná,
než se do toho člověk pustil...
text a foto: Jaroslav svoboda

Č

lověk ale chce i něco
jiného než divočinu, je
tvůrcem své zahrady.
Je proto dobré vědět,
že je veliký rozdíl mezi
bojem proti přírodní
sukcesi a spoluprací
s ní. a dobrá zpráva zní, že míru údržbovosti
zahrady si vždy můžete vybrat sami.
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v případě spolupráce a jejího usměrňování
mohou být práce na zahradě zábavou, nikoliv
bojem nebo pracnou údržbou. louku i trávník
je potřeba kosit, jinak v ní vyrostou nálety
a z nich les. ale ekozahradníci hledají cesty,
jak kosit co nejméně, jak vysadit stromy tak,
aby se nemusely nikdy řezat, jak zkombinovat
rostlinná patra keřů a trvalek tak, aby se
nemusela pořád usměrňovat, jak navrhnout

zahradu, aby padající listí ničemu nevadilo
a mohlo zůstat tam, kde má být (ano, pod
stromem), zelenina aby rostla jako džungle,
do které se plevel nevejde…

Bez práce není ovoce
Práce je samozřejmě v ekozahradě nutná také,
například sklizeň nebo jarní setí zeleniny,
i ten plevel je nutné zpočátku vytrhávat
Můj důM 10 · 2015

zahrada BeZ ú DR žBy

nebo přemulčovat častěji, ale je to úplně jiný
druh práce, než vyžaduje „moderní okrasná“
zahrada. Dokonce se dá říci, že je to radost.
Protože práce, kterou správný ekozahradník
vynaloží v prvních letech a nastartuje
správný zahradní ekosystém, je jako vložená
do banky, ovšem s vysokým úrokem, jaký vám
žádná banka neposkytne. Základní vklad
je tu opravdu potřeba, dokonce větší než
u „klasické“ zahrady.
Mnozí lidé v laickém nadšení něco
z permakulturních metod vyzkouší,
a nepodaří-li se to napoprvé, tak to vzdají.
Jenže nepočítají s takzvanou dětskou fází
zahrady, která vyžaduje rozvahu, péči a práci.
Harmonie a počátek bezúdržbového či
méněúdržbového stavu nastává až později,
až sukcese v jedlém lese, tvrdém sadu, živém
plotě nebo v trvalkovém záhoně pokročí
do dospělejšího stadia (zhruba od tří let výše).
Batole vaši péči potřebuje, adolescent
předstírá, že ne, ale také občas potřebuje
pomoci, zatímco dospělý už si raději poradí
sám. V ekozahradě jde o to, jak zastavit
sukcesní vývoj ve stadiu, které chcete využívat
– rozhrabání povrchu půdy před výsevem
zeleniny, vytrhávání náletů pionýrských dřevin
mezi trvalkami, kosení louky a trávníku,
a vytrhávání náletů dlouhověkých dřevin
v jedlém lese a tvrdém sadu. Většina úkonů
pro údržbu dospělejších porostů se dá
udělat během několika minut ročně v rámci
procházky, u zeleniny by měl člověk strávit
chvilku každý den. Jedna včasná záplata, jako
třeba vytrhnutí malého plevele, ušetří deset
dalších. Týden přerostlý plevel, v období kdy
nejvíce roste (obvykle červen), se už nedá ani
vyplít, aniž by se poškodila okolní zelenina.
Chvilka každý den u záhonků, a je to hra.
Půlden jednou za čtrnáct dní, a je to boj.

Dva druhy ekozahrady
DIVOKÁ
Když se řekne téměř bezúdržbová zahrada,
myslí se tím obvykle přírodně založená,
spíše divočejší, připomínající okraj lesa
nebo přirozený lesík s paloučkem, pro krásu
a pro radost z přírody (ačkoliv může i tak
mít spousty extenzivních jedlých plodin).
Nebudete od ní očekávat velké výnosy potravy,
ale inspiraci a divokost. Dvakrát ročně
vezmete kosu, pokosíte během rána palouček,
seno necháte zkompostovat někde pod
stromem a tím údržba končí. Málokdo si zvolí
celou zahradu jako bezúdržbovou divočinu,
protože je v ní málo místa pro další zájmy
a intervence člověka. Každopádně je dobré
vědět, že i divočinu lze na holém pozemku
založit, vypiplat a pak ponechat svému osudu
(s tím kosením louky) jako malý prales.
Volná příroda, kam nevstupuje lidská noha,
je důkazem, že příroda roste i bez člověka.
Tento způsob využití nebude prioritní pro
malé zahrady, hodí se na větší pozemky nebo
na jejich části, kde by trocha divočiny neměla
nikdy chybět.
VYSOCE VÝNOSNÁ
Míříte-li k potravinové soběstačnosti,
na bezúdržbovost zapomeňte, a to
i v permakulturním systému. Lepší termín
je „maximální výnos s minimálním možným
vkladem“. Po letech učení se hospodařit
v souladu s přírodou, zkoušení a vytváření
pěstitelského ekosystému můžete vypěstovat
veškerou svou potravu se zlomkem vložené
energie, ve srovnání s prvními pokusy
Pampelišky kvetou, poskytují své dary a pak
zase zmizí. Budeme-li za to vděční, ušetříme si
spoustu zbytečné práce

s lovo au to r a
Příroda ví, co dělá. Možná je už čas přehodnotit, zda být zahrádkářem znamená poroučet
větru dešti, tak jak to někdo jiný vymyslel,
nebo si užívat volný čas pobytem a svobodným tvořením ve své vlastní krásné přírodě.
Začít se dá třeba obdivováním krásy a neskutečné dokonalosti „obyčejné“ pampelišky: ta
dává nektar včelám, hlubokým kořenem kypří
udusané neúrodné půdy, její květy, připomínající slunce, listy i stonky léčí člověka, když
je pojídá. Semínka putují větrem a usídlí se
všude tam, kde jsou pampelišky potřeba.

a klasickými metodami. Různé brebery
a „škůdci“ mají v zahradě, jež ještě nedosáhla
potřebné harmonie, svou nezastupitelnou roli.
Díky nim přijde mnoho predátorů a zahradní
systém sám sebe vyvažuje. Chcete-li vysoké
výnosy, nesmíte začít bojovat se vším živým.
Snažte se vytvořit co nejpestřejší a přitom
promyšlený systém v celé zahradě. V prvních
letech se nenechte odradit, ze všeho se poučte
a časem získáte i vysoké výnosy – rozmanité
plodiny, od všeho kousek, žádná monokultura.

Desatero permakulturní zahrady
Inspirujte se v přírodě. Pěstujte velké keře
a stromy tam, kde mohou růst velké keře
a stromy. Ty zakrslé pěstujte tam, kde ty
velké nejsou vhodné (na skalách, v pohořích,
v méně příznivých podmínkách na vláhu,
slunce, půdu atd.). Všímejte si i dalších
logických souvislostí.
Kyselomilné rostliny rostou na kyselých
půdách (vřes, rododendrony, azalky,
borůvky…) a vápnomilné na vápenitých
půdách. Vlhkomilné v mokřinách a u řek,
suchomilné na mezích a svazích. Pak rostou
i bez práce. Proč by to nešlo alespoň z části
i na zahradě?
1) Kde chcete mít malý strom, tam vysaďte
vysoký keř tvořící kmen nebo málo vzrůstný
strom – nebudete ho nikdy muset stříhat
a řezat, protože by přerůstal. Řez nikdy
nemůže zastavit růst stromu, jen ho dočasně
zbrzdit – strom vždy roste do svého geneticky
zakódovaného rozměru.
2) Nechcete-li řezat a stříhat žádné
ovocné stromy, pěstujte je ze semínka
nebo na semenáčové vzrůstné podnoži
a nikdy je nezačínejte řezat. Zkazili byste
přirozený vývoj koruny, který má uložený
v genech. Můžete jen odstranit spodní
větve kvůli prostoru pod ním, do vrchní
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porostech dřevin jednoleté plevele nerostou.
Ty jdou v takto velkém měřítku pouze
ve stopách člověka ničitele a budovatele.
8) Plevel je náš pomocník, který drží
pohromadě narušenou půdu. Až zahrada
vyroste, nebude pro něj nikde místo. Do té
doby mulčujte, nebo pěstujete-li zeleninu,
přejděte na bezorebné metody a masivní
zúrodňování půdy organickou hmotou
– během několika let plevel postupně
odsunete na vedlejší kolej. Plevel existuje, aby
napravoval poničené půdy, a už skoro neroste
v dokonale živé a strukturované půdě, kterou
povrchově narušíme jen při setí zeleniny
(dokud plevel roste, plejeme ho).

Jak jedlý les s vyššími a nižšími patry roste,
ubývá ploch ke kosení, přibývají příjemná
zákoutí pro lavičky a stinné pěšinky

koruny a terminálního výhonu nezasahujte.
Roubované stromky na zakrsajících
podnožích rostou nepřirozeně a žijí jen krátce.
3) Nechcete-li hrabat listí, nehrabte ho.
Listí se hrabat nemá (s výjimkou terasy
a chodníků), je to škodlivý a nesmyslný
návyk. Spadne pod strom proto, aby zůstalo
pod stromem. Listí je výborný mulč a ušetří
vám zalévaní. Zlepšuje život v půdě pod ním,
rozkládá se na živiny, hnojí strom a vytváří
novou půdu. A na podzim se v něm krásně
brouzdá.

6) Kde nechcete celé léto zalévat, tam vysaďte
suchomilnou vegetaci z dobře zvolených
dřevin, případně půdní pokryv z odolných
trvalek, dobře zbylou holou půdu zamulčujte,
mulč průběžně doplňujte, dříve než úplně
zmizí (jinak znovu roste plevel), a nechte
to celé zarůst tím, co jste zvolili. Zastíní si
to půdu, zmenší tím odpařování a máte na
doživotí klid. Volba nejvhodnějších druhů
a dobrý design je zde však základem úspěchu.
7) Nechcete-li trhat to, co nazýváme plevel,
nevytvářejte podmínky, ve kterých roste –
nenarušujte příliš půdu. Lidé, kteří neustále
ryjí a okopávají a bojují s plevelem, jsou
v podstatě nejúspěšnější pěstitelé plevele.
Uprostřed louky nebo v ustálených přírodních

9) Nechcete sprejovat, přihnojovat
a zastřihávat růže? Vysaďte si plané, botanické
nebo odolné vyšlechtěné druhy a odrůdy
a jenom se na ně dívejte a mulčujte kolem
nich občas organickými zbytky. Nebo si zvolte
jiné odolné a přitom krásné trvalky, jako jsou
například denivky a pivoňky.
10) Nechcete stříhat odkvetlá květenství
trvalek? Nestříhejte je. V přírodě je taky
nikdo nestříhá. Když jsou to přešlechtěné
druhy a bez řezu nevydrží, nechte je dožít
a pěstujte takové, které vydrží. Uschlé stvoly
a květy jsou v zimě přímo kouzelné, když
se obalí jinovatkou nebo zapadají sněhem.
Kromě toho v dutinách stvolů a stonků
přezimuje mnoho druhů užitečného hmyzu
(např. slunéčka), který potřebujete na požírání
mšic. Na jaře to vše samo zmizí v záplavě
nové zeleně, „neuklizená“ hmota se přemění
v úrodný humus.

4) Nepěstujte pod ovocnými (ani lesními)
stromy trávu! V přírodě pouze odolné
pionýrské stromy z náletů rostou v trávě,
a to pouze za tím účelem, aby ji zahubily
a vytlačily, pro příchod lesa. Trávník pod
stromem za prvé nutí lidi hrabat listí, aby
přežil, za druhé bere stromům živiny. Travní
drn je jako matrace, která vše zhltne, a ani
déšť pořádně neprosákne dolů ke kořenům.
5) Pod stromy se lépe hodí rozmanitá
rostlinná patra – stovky druhů různých trvalek
s rozmanitými tvary kořenů, od půdokryvných
až po trsnaté, desítky druhů keřů od plodících
jedlých až po divoké, a mezi tím vším je
prostor pro tlející listí. Vhodná je i květnatá
louka, hlavně tam, kde je dost slunce a listů
padá málo. Květiny v této louce netvoří
klasický travní drn, mají i hlubší kořeny, ale
musí se to opět nejméně 1x ročně pokosit
a shrabat, seno využít jako mulč k dřevinám.
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V této nízké keřové části jedlého
lesa kromě pokosení trvalé loučky
kosou a sklizně plodů nedělám už
několik let vůbec nic

Jaroslav Svoboda
www.ekozahrady.com
j.svoboda@ekozahrady.com
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Ocenění KVALITNÍ FIRMA
2010, 2011, 2012
Ověřeno zákazníky
v Česku i na Slovensku

Víte, že…
…v programu Mladá rodina stačí malá anebo
dokonce žádná hotovost?

Rodinný dům Kristýna 8
užitná plocha 97,20 m2 | 7.892 Kč měsíčně

Mladí lidé potřebují své přizpůsobené financování. Není možné
předpokládat, že mladá rodina stihla našetřit třicet procent hodnoty
domu, jak by ideálně vyžadovaly banky.

Další z rozsáhlé rodiny tolik oblíbených bungalovů Ekonomických staveb. Kristýna 8 svojí
dispozicí nabízí komfortní bydlení až čtyřčlenné rodině. Děti si užijí luxusu vlastních prostorných pokojů a rodiče jistě mile překvapí druhá
koupelna přístupná přímo z ložnice.

…v programu Mladá rodina výrazně snížíme splátky
hypotéky v době mateřské dovolené?

Dům je s okolím propojen francouzskými okny,
díky kterým je možné přímo využít rozlehlou
terasu.

Dokážeme reagovat na změny ve Vašem životě. Kromě snížení splátky
pracujeme i s pojištěním proti výpadku příjmů. Hypotéka tak již nebude
překážkou nekrásnější úloze v životě člověka.

Kristýna 8 je svým exteriérem vhodná do
městské i venkovské zástavby.

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

Katalog domů zdarma objednávejte na +420 377 825 782.
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Podz i mn í z á bava
s ok r asn ý m i Plody

Turek, tykve, tykvičky, okurky, patisony, cukety a různé dýně bývaly především ozdobou
vesnických kompostů a plotů. Na podzim se zavařily nebo se z nich upekl dýňový koláč.
Postupem času je objevili aranžéři, květináři a šlechtitelé a začali používat drobné,
různě bradavičnaté nebo pruhované plody jako působivou dekoraci. Ze zeleniny se stává
kromě jiného i hračka pro děti i dospělé, která dokonale zpestří dlouhé podzimní dny.
TEXT a FoTo: romana ry bková

Trocha botaniky, aneb co o dýních
nevíte
většina lidí má zájem jenom o tu část čeledi
tykvovitých, se kterou se důvěrně zná z tržnic
a supermarketů. ale ani zbytek rodů není
rozhodně fádní. Celkem obsahuje 125 rodů
rozčleněných do přibližně 960 druhů. Jsou
mezi nimi rostliny jednoleté i vytrvalé, byliny,
plazivé i vzpřímené polokeře, keře, malé
stromy (Dendrosycios), nejčastěji však liány.
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Plodem jsou bobule, mohou být dužnaté,
masité, houbovité nebo vysychavé, vzácně
bývají plodem tobolky. Jihoamerický druh
tykev velkoplodá (Cucurbita maxima) má
vůbec nejtěžší plody rostlinné říše – až
120 kg. Tykvovité rostliny obsahují alkaloidy,
toxické hořčiny a pryskyřičné látky v různém
množství – což znamená, že některé druhy
mohou být i jedovaté. Tykvovité rostliny
jsou rozšířeny hlavně v tropech a subtropech

celého světa s dozníváním v mírném
podnebném pásmu, v Evropě existují pouze
původní dva rody. Tykve v přírodě obývají
polopouště i stepi, rostou i v lesích a na jejich
okrajích nebo podél řek. mnoho rodů i druhů
jsou prastarými užitkovými rostlinami,
některé už celá tisíciletí. Pěstují se pro plody
jako zelenina, pro oleje, polévkové koření,
mycí houby (Luffa), nádoby (Lagenaria) nebo
jako okrasné rostliny.
Můj důM 10 · 2015

1

2

3

1 Okrasná tykev ´Kamo Kamo´ je charakteristická
výrazným oranžovým žebrováním. Dorůstá váhy kolem
600–800 g
2 Podlouhlé drobné tykvičky lahvovitého tvaru ´Pear´
se k jídlu nehodí, pěstují se pouze jako okrasné. Pěstuje
se i dvoubarevná odrůda ´Pear Bicolor´, která je napůl
zelená a napůl žlutá
3 Velká, zelená, hrubě zvrásněná dýně ploše kulovitého
tvaru, Cucurbita maxima ´Marina di Chioggia´, je vhodná
k jídlu i na okrasu. Po rozříznutí překvapí žlutooranžovou
dužninou
4 Cucurbita maxima ´Turks Turban´ patří mezi velmi
známé okrasné odrůdy. Vydrží dlouho jako dekorace,
snadno se vysuší a nehnije
5 Drobná okrasná tykvička kulovitého tvaru ´Warzen
Orange´ má povrch bradavičnatě zbrázděný. K jídlu se
nepoužívá, ale jako dekorace je moc hezká
6 Jeden z původních, méně známých druhů tykví je
Cucurbita texana. Plody jsou malinké, velikosti slepičího
až kachního vejce a slouží jako okrasné
7 Obří dýně Cucurbita maxima na snímku je drobeček
proti rekordním kusům. Největší dýně světa přesáhla
váhu 900 kg!
4
6

5
7
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letničkách. Při výrobě ale musíte zpravidla
tykve a dýně narušit, naříznout, spojit
propíchnutím špejlemi a brzy přijde hniloba
– zvířátka tedy nejsou ozdoba dlouhodobá
(počítejte 1 až 2 měsíce). Výborný způsob
nalepování očí a čumáčků z různých semínek
je použití aranžérské pistole, která slepuje
pomocí roztaveného a rychle tuhnoucího
teflonu. Jako uši se hodí barevné listy, růžky se
vytvoří z klacíků…
Kouzelné plody má i asijská příbuzná, méně
známá Momordica charantia, která se prodává
pod jménem „hořká okurka“. Plody jsou
velmi dekorativní a také chuťově zajímavé –
nahořklé. Vnitřek se podobá spíše okurkám
než dýním. Nejsou však trvanlivé a jako
ozdoba se příliš nehodí.

Některé okrasné odrůdy připomínají mořské
hvězdice, ale tvarů, barev, struktur a povrchů je
veliký výběr. Na podzimním tržišti málokdo odolá

Indiánská zelenina

Okrasné tykve

Dýně a tykve rodu Cucurbita pocházejí
z tropické Ameriky, kde tvoří už několik
tisíciletí spolu s fazolemi a kukuřicí základ
jídelníčku indiánského obyvatelstva. Patří tedy
k nejstarším zeleninám světa. V posledních
stoletích se rozšířily do tropických
a subtropických oblastí celého světa, upravují
se jako ovoce i zelenina nebo významná dietní
potravina. Dužnina se suší a spotřebovává
i jako krmivo pro zvířata. Semena se jedí jako
oříšky nebo se z nich lisuje kvalitní olej, který
se používá v medicíně.

V Evropě se nejčastěji pěstují drobné odrůdy
tykví okrasné tvarem a barvami. Tykvičky
bývají nejčastěji dlouhé mezi 10 až 25 cm
a tvar mohou mít tak rozmanitý, že jej lze
těžko popsat: kulaté, hruškovité, lahvovité,
vejčité, žaludovité či po obvodu hvězdicovitě
vyběhlé do zahnutých cípů. Stejně proměnlivé
jsou i barvy, od bílé přes žlutou a oranžovou
až po všechny odstíny zelené. Některé plody
bývají vícebarevné, s ostře oddělenými
barevnými plochami, zvlášť žádané jsou
tykvičky pruhované. Povrch bobulí je hladký,
žebernatý, zvrásněný nebo bradavičnatý.
Pokud se s tykvičkami zachází opatrně,
jsou velmi trvanlivé, vydrží bez známek
hniloby i rok v interiéru, často pomalu
vyschnou, aniž by změnily tvar a barvy.
Výborně vypadají naaranžované v proutěném
koši se sušenými květinami a různými
suchými plody, kombinovat se mohou
s neglazovanou keramikou, starými hrníčky,
hrubým přírodním textilem – fantazii se
meze nekladou. Takovou ozdobu zvládne
úplně každý! Z tykví lze vyrobit i strašidýlka,
zvířátka nebo různé pohádkové bytosti
pro děti – nepotřebujete ani zahradu, stačí
balkon nebo i okenní truhlík po odkvetlých
Elegantní tykev Lagenaria siceraria ´Cobra´ je
malé umělecké dílo. Dříve se z plodů vyráběly
nádoby, dnes slouží jako ozdoba v zeleném
i usušeném stavu
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Americká varianta dušiček je o něco
veselejší svátek, než velí české tradice.
Dětem se líbí – a kdo si hraje, nezlobí

Jak je pěstovat?
Tykve i dýně se pěstují velmi snadno. To, co
potřebují především, je dostatek slunce, hodně
vody a půdu bohatou na živiny. Vysévají se
v dubnu, nejlépe do rašelinových květináčků,
se kterými se později koncem května vysazují
na zahradu.
Dýně jsou citlivé na poškození kořenů
a špatně snášejí přesazování. Vhodným
místem pro jejich pěstování je kompost nebo
skládka posekané trávy, kde mají dostatek
živin. Hodí se i k plotu, kde je kvalitní půda
a dostatek vlhkosti. Pak není třeba řešit oporu,
protože se rostliny na plot vyšplhají samy
a na podzim ho ověsí girlandami barevných
tykviček. Plot pochopitelně není vhodný pro
dýně s obřími plody…
Tak co, zkusíte to také?
Můj důM 10 · 2015
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Dřevo z ahře je Dvakr át
Říká se, že dřevo zahřeje dvakrát – nejprve, když ho řežete a sekáte, a potom
v kamnech. Pokud si k přípravě dřeva zvolíte šikovné pomocníky a věnujete této
činnosti dostatek času, můžete to pojmout i jako pohybovou relaxaci.
TexT: AdA m KrejčíK | FoTo: Archiv

P

rotože čerstvé dřevo by mělo
před pálením prosychat
ideálně kolem dvou let,
na letošní zimu musíte
mít nachystané palivo již
z předešlých let. Letos
vás čeká úkol doplnit zásoby dřeva na další
sezonu.
Nejčastěji si lidé kupují kulatinu nebo větší
špalky. Ty je nutné nařezat ruční, cirkulární
nebo motorovou pilou na požadovanou délku,
případně naštípat na menší kusy, které lépe
proschnou. vyřešit je třeba i uskladnění tak,
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aby dřevo dobře vysychalo. Pokud zakoupíte
dřevo zkrácené na požadovanou délku, řezání
odpadá. chcete-li dřevo naštípat, na malé
špalky postačí štípací sekera nebo ostřič seker.
S většími kusy vám pomůže nápomocný
štípací klín. Paradoxní je, že tvrdé (například
dubové) dřevo se štípe mnohem lépe než
některé měkčí druhy dřeva. vždy se lépe štípe
dřevo čerstvé než vyschlé.

Vlastníma rukama
mnohem levnější než nařezané dřevo je
kulatina, kterou si následně zpracujete sami.

Sekery Fiskars čtvrté generace skvěle padnou
do ruky a jsou prakticky nezničitelné. Mají
inovativní rukojeť s 3D strukturou, což umožňuje
bezpečnější a rychlejší švih. Nový model
sekery X21 je určen pro časté používání, pro
ty, kteří požadují vynikající štípací výkon, rychlý
švih a dobrou ovladatelnost. Cena 1 890 Kč
(FISKARS)
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Budete ale potřebovat dostatek času, energie
i síly. Rozhodně se neobejdete bez správného
náčiní, techniky a ochranných pomůcek.
Pokud si chcete přitápět jen příležitostně
v nejhorších mrazech a nechce se vám
investovat do drahého nářadí, vystačíte si
s obloukovou pilou a sekerkou. Jde o poměrně
fyzicky náročnou práci a zpracování
objemnějšího a většího množství dřeva
bez kvalitních pomocníků je v podstatě
nemožné. Pro nařezání kmenů a kulatiny
na požadovanou délku se hodí kvalitní
benzinová řetězová pila nebo kolébková pila,

Profesionální sekera Patriot L profi vyniká
čepelí z ušlechtile tvrzené oceli, která je pevně
spojena s násadou. Sekera díky tomu při práci
nikdy nevypadne z topůrka. Povrch čepele je
potažen speciálním fluorplastovým povlakem –
xylanem, což je vysoce odolný hi-tech materiál
s lepšími vlastnostmi než teflon. Cena: 1 150 Kč
(MOUNTFIELD)
Pod slovem sapina XA2 se skrývá hák s rukojetí
a ostrým hrotem, který je určen pro přenášení,
zvedání a další manipulaci s menší dřevěnou
kulatinou. Díky sapině můžete snadno a bez
námahy přidržovat poleno při sekání na špalku
nebo otáčet a přerovnávat dřevo ke zpracování.
Cena 1 150 Kč (FISKARS)

Velký štípací klín je vykován z oceli C40 a zakalen
na tvrdost 36–42 HRC. Tělo klínu má na bocích
výběžky spirálovitého tvaru usnadňující štípání
dřeva, takže není potřeba používat více klínů.
Zakulacený vršek klínu také zamezí odletování
„okují“. Cena: 890 Kč (FISKARS)

tzv. cirkulárka. Po nařezání se dostane ke slovu
elektrická štípačka – nenadřete se s ní tolik
jako se sekerou.

Výběr motorové pily
Před pořízením nové motorové pily se
zamyslete, jak často a jaký materiál budete
pilou zpracovávat, zda budete mít přístup
k elektrickému proudu, jaké máte s řezáním
zkušenosti atd. Na základě těchto faktorů
si zvolte požadovaný výkon stroje, délku
vodicí lišty či samotný pohon. Pro občasné
řezání palivového dřeva vám s největší
pravděpodobností postačí kvalitní hobby
pila s obsahem motoru alespoň 45 cm3, ale
pokud topíte dřevem celou zimu, vyplatí se
investovat víc peněz do koupě robustnější
a výkonnější farmářské pily, např. se skříní
motoru z lehkých slitin a obsahem okolo
50 cm3.

Benzinová pila Oleo-Mac OM 952 nabízí
přednosti profesionálních pil – perfektní
vyvážení a vysokou řeznou rychlost. Předností
je i motor nové konstrukce s vysokým krouticím
momentem v celém rozsahu otáček nebo
karburátor s kompenzátorem znečištění. Cena:
10 290 Kč (MOUNTFIELD)

P o d l e č e h o v y b í r at?
Při výběru motorové pily se zaměřte na výkon
a délku řezné lišty. Lidé si často vybírají pilu
podle pravidla: čím větší lišta, tím lepší pila.
Pokud zvolíte pilu s dlouhou lištou a malým
výkonem, pak se při práci zbytečně nadřete.
Důležitá je také délka záruční doby – někteří
prodejci nabízejí i sedmiletou záruku.

Řetězová pila Einhell BEC 1835 Bavaria
Black zaujme kompaktním tvarem i šikovným
ergonomickým úchytem. Díky nižší hmotnosti
(6 kg) je velmi dobře ovladatelná. Délkou lišty
35,6 cm se přístroj řadí do třídy univerzálních
pil, které zvládnou většinu amatérských prací
na zahradě. Rychlost řezu je 13,5 m/s. Cena:
1 759 Kč (ALZA.CZ)
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ZAHRADA PILY

Strojní štípače
Ke štípání větších kusů dřeva jsou
nepostradatelnými pomocníky štípače –
na výběr jsou horizontální nebo vertikální.
Na malé špalky postačí štípačka horizontální.
Nejčastěji se používají hydraulické štípačky
s elektromotorem. Jejich schopnosti ocení
hlavně majitelé krbů či krbových kamen.
Štípací tlak se v tomto případě nejčastěji
pohybuje v rozmezí 5–10 tun. Štípačky
se spalovacím motorem se budou hodit
v místech bez přívodu elektrické energie.
Robustní celokovová horizontální štípačka dřeva
Powerlog dokáže vyvinout tlak 4 tuny, což bohatě
postačí pro chalupářské účely a domácnosti,
kde dřevo není hlavním palivem. Velkou výhodu
představuje nízká hmotnost, kompaktní rozměry
a kolečka. Cena: 4 900 Kč (MOUNTFIELD)

P R AC UJ T E B E Z P EČ N Ě
Při práci se dřevem mějte vždy na paměti,
že pracujete s ostrými nástroji a výkonnou
technikou. Pokud se chcete vyvarovat úrazu,
dbejte základních zásad bezpečnosti. Při práci
používejte ochranný štít, nebo alespoň ochranné brýle. Rukavice či ochrana sluchu by měly
být při podobných činnostech samozřejmostí.
Pro častější práci s motorovou pilou je vhodné
i ochranné oblečení – speciální kalhoty a bunda vás ochrání proti pořezání (oděv se skládá
z několika vrstev látek se speciálně dlouhými
vlákny, které se namotají na řetěz a okamžitě
ho zastaví). Obuv by měla být vždy pevná,
nejlépe s ocelovou špičkou.

Celokovová skládací koza určená k řezání
kulatiny, trámů nebo prken. Dřevo je při řezání
ke koze upevněno pomocí řetězu a pružiny
s regulovatelným přítlakem. Cena: 1 250 Kč
(MOUNTFIELD)

Práce se štípačkou

Velmi kvalitní okružní pila Powersaw LCS500
s kolébkou nařeže polena o průměru 30 až
180 mm. Používání stroje je velmi jednoduché
a díky masivnímu krytu kotouče a jeho
elektrické brzdě i bezpečné. Cena: 10 990 Kč
(MOUNTFIELD)

120

Špalky či polínka nejprve zkraťte
na požadovanou délku (ideálně 30–50 cm),
uchopte štípačku oběma rukama, nastavte
výšku a stabilně ji ukotvěte. Špalek poté
položte do štípacího korýtka a na chvíli
podržte spínač. Některé štípačky polínka
přímo rozčtvrtí a vy se tak zcela vyhnete
riskantní práci se sekerou.
Na podpal si nezapomeňte připravit třísky.
Snažte se dřevo naštípat bezprostředně
po jeho pokácení, jeho zpracování je v této
době nejjednodušší.
Vzdušný dřevník z žárově pozinkovaného
ocelového drátu a plechu má čtyři plnicí otvory
(umístěné protilehle ve dvou výškách), větranou
podlahu a střechu z pozinkovaného plechu.
Cena 8 880 Kč (DREVNIK.CZ)
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stavba roLeT y

Jednoduchá cesta
(ne jen) k úspor ám
Stavíte dům, rekonstruujete byt nebo třeba jen uvažujete, jak své obydlí vybavit tak,
abyste získali větší komfort a ještě něco ušetřili? Nezapomeňte na rolety.
TexT: KrisTý na LišKová | FoTo: archiv Firem

Ú

sporná řešení se asi nejlépe
vymýšlejí ještě ve fázi
projektu, ale i později se dá
najít způsob, jak ochránit
svou peněženku a nemovitý
majetek. stále větší oblibu si
získávají předokenní rolety,
které mají mnoho užitečných vlastností. Jde
sice o jeden z nejstarších způsobů stínění
oken, ale díky moderním technologiím
a napojení na chytrou elektroniku získává
jejich použití nový rozměr.

V zimě ušetřit, v létě ochladit
okna jsou místem s největšími tepelnými
ztrátami. mohou být zasklená trojsklem,
122

z hlediska izolace technologicky skvěle
řešená, ale stále jimi uniká hodně tepla nebo
do nich naopak praží slunce a vytváří v obydlí
tropickou atmosféru. nejenže se tam nedá
být, ale pod slunečními paprsky trpí vnitřní
vybavení, dekorace a obrazy, a i samotná okna
rychleji stárnou.
odborné studie a měření uvádějí, že
stažené rolety mohou snížit náklady na teplo
až o 30 %. stačí s nimi jen správně pracovat.
v zimě je stahujte ve všech místnostech, kde
právě nejste a nepotřebujete světlo, a stejně
tak je před odchodem stáhněte všude v domě.
vzduchový polštář, který se vytvoří mezi
staženou roletou a oknem, funguje jako další
izolační vrstva omezující úniky tepla z domu.

v parných letních dnech chrání stažené
rolety zrak před prudkým slunečním zářením
a zároveň omezují prohřívání interiéru domu.
Je dokonce prokázáno, že je možno zcela
eliminovat klimatizaci, což výrazně zkrátí
návratnost investice do stínění a například pro
alergiky je toto opatření optimálním řešením.

Víceúčelová ochrana
U bytů v přízemí jsou právě okna tím slabým
místem, kudy může přijít na návštěvu zloděj.
Řešením by byly mříže, ale ty tak trochu
kazí výhled a můžete se za nimi cítit jako
ve vězení. navíc vás rozhodně neochrání proti
dalším věcem, jako jsou kroupy, silná bouřka,
kamínky odletující od kol aut nebo hluk
můJ dům 10 · 2015

stavba rolet y
Š e t ř i t m ůž e t e i s v é z d r av í
Nedostatek spánku či nekvalitní spánek se
prokazatelně projevují na naší psychické i fyzické kondici. Spíte svých pravidelných osm
hodin denně, a přesto se stále cítíte vyčerpaní
a do roka máte dvakrát chřipku? Opravdu to
může být tím, že nemáte v ložnici dostatečnou tmu. Ve městě to vzhledem k pouličnímu
osvětlení a světelnému smogu ani není možné.
I když zdánlivě hluboce spíte, vaše tělo stále
vnímá i slabé světlo a nedokáže si pořádně
odpočinout. Zatáhněte si tedy roletu a hned
budete mít tmu skoro jako v jeskyni.

a rušivé pouliční osvětlení. Právě tyto funkce
dobře zastanou venkovní rolety.
Bezpečnost vašeho domu či bytu také
můžete značně zvýšit díky elektronickému
ovládání rolet. Systém se dá naprogramovat
na automatické vytažení či spuštění a nikdo
nepozná, že nejste delší dobu doma. Výrobci
také nabízejí rolety opatřené závěsy, které
zabraňují nadzvednutí pancíře a doplnit se
mohou i zámkem.

Typy a provedení rolet
S vnějším boxem – Pokud potřebujete jen
zastínit okna a nechcete provádět žádné větší
stavební úpravy, snadno si vyberete z nabídky
Oblíbený design imitace dřeva může dát domu
úplně novou tvář. Pokud jste roletu zkombinovali
s žaluziemi, udělali jste maximum pro úspory,
pohodlí i bezpečí (CLIMAX)

Pro roletu se můžete rozhodnout
kdykoliv. Varianta s vnějším boxem se
dá instalovat i dodatečně

Instalace pod omítku či přímo
do speciálního překladu má mnoho
výhod, nejen estetických (CLIMAX)

Vzpomeňte na letošní vedra.
Opravdu se vám investice do rolet
zdá zbytečná? (MInIrOL)
inzerce

KRÁL VE SVĚTĚ
ŽALUZIÍ

800 100 967 | www.climax.cz
Venkovní žaluzie | Vnitřní žaluzie | Látkové stínění | Markýzy | Venkovní rolety | Sítě proti hmyzu | Pergoly a zimní zahrady | Fasádní svislé clony

stavba ROlet y
N a š e r a da
Nezapomeňte, že rolety se vždy vyrábějí
na míru a musí vám je instalovat odborník.
Mnoho lidí si myslí, že stínicí techniku si
namontují sami nebo „se sousedem“. Pozor,
nekvalitně provedená montáž může nejen
poškodit výrobek a znemožnit jeho funkci,
ale zároveň se i neblaze podepsat na vzhledu
domu. Stínicí techniku si většinou pořizujete
na mnoho let dopředu, a opravdu byste se měli
obrátit na odborníky.

Nebojte se, že se nenajde roleta vhodná pro vaše okna.
Výrobci jsou připraveni na všechno a v podstatě jakékoliv
atypické okno opravdu není problém (CLIMAX)

roletu s vnějším boxem. Vyrábí se mnoho
typů a box nad oknem nemusí nutně působit
nevzhledně.
S podmítkovým boxem – Výhodnější je
myslet na instalaci stínění již při stavbě
nebo v rámci rekonstrukce. Můžete pak
box, do kterého se roleta navíjí, schovat

pod omítku nebo rovnou do speciálního
nadokenního překladu (Heluz, Rono).
Výrobci nabízejí řadu provedení tak, aby se
rolety dobře sladily s architekturou domu.
Samotné lišty pancíře mohou být z hliníku
nebo plastu a dodávají se v mnoha barevných
variantách. Oblíbené jsou i rolety v dekoru

I v parném létě si díky roletám můžete užít výhled na zahradu. Pokud
jsou rolety vybavené chytrým elektronickým systémem, umí se i samy
nastavit podle světelných a tepelných podmínek (LOMAX)
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imitace dřeva. Pro dosažení těch nejlepších
izolačních vlastností jsou lišty vyplněné
polyuretanovou pěnou.
Pro větší komfort se doporučuje opatřit
rolety motorickým ovládáním, kromě
pohodlné manipulace se tím prodlouží jejich
životnost. Stále populárnější je napojení
ovládání rolet na centrální systém domu. Nové
elektronické systémy mají také řadu doplňků,
které ochrání roletu před poškozením. Čidla
dokážou detekovat například námrazu nebo
jinou mechanickou zábranu a roletu zastavit
dříve, než dojde k poškození. Jiné čidlo zase
reaguje na sluneční svit a v závislosti na jeho
intenzitě roletu přizpůsobí.

Elektronické ovládání není jen pohodlné.
Investice do něj se vám snadno vrátí, protože
oproti ručnímu mechanickému významně
prodlužuje životnost. Rolety můžete ovládat
přímo z pohovky. Není to skvělé? (SOMfy)
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Rychle, nebo úsporně, vždy perfektně vyprané
S německou technologií
VarioPerfect™ vždy ušetříte.

AŽ O

AŽ O

RYCHLEJŠÍ

ÚSPORNĚJŠÍ

65 % 50 %

S pračkami Bosch VarioPerfect TM máte vždy na výběr, zda vyperete prádlo s maximální úsporou,
nebo co nejrychleji. Aktivací tlačítka EcoPerfect k vybranému pracímu programu ušetříte až 50 %
spotřeby energie. Stiskem tlačítka SpeedPerfect k vybranému pracímu programu se jeho čas zkrátí až
o 65 %. To je Bosch – německá technologie do posledního detailu. Více na www.bosch-home.cz
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Vlastnosti malt vyrobených z Multibatu PLUS:
 výborná přilnavost k podkladu
 snadno se vyrovnává
 pevná a objemově stálá
 prodloužená doba zpracovatelnosti
 vyšší odolnost vůči mrazu
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stavba ok na

Pl astová okna dokoř án
Nejčastěji používaná okna dnes mohou překvapit řadou parametrů,
které bychom od nich před několika lety jen stěží očekávali.
TexT: STojan Černodr inSki | FoTo: archiv Firem

T

Plastová okna se už dnes nepoznají na dálku
podle typické bílé barvy. Mohou nést například
věrohodný dekor dřeva, který se barevně snoubí
s předokenním zastíněním (DAFE-PLAST)

echnologie plastových oken se
stále vyvíjejí. množné číslo je
zcela na místě, protože nejde
jen o „jednu“ technologii.
velké pokroky se odehrály
v oblasti kvality plastů,
konstrukcí okenních rámů, použitých skel,
použitých těsnění atd. Plastové okno dnes
tedy není onou levnou náhradou, u které se
zdůrazňovala především jedna vlastnost –
bezúdržbovost. dnes jsou to sofistikované
okenní systémy, které mohou nabídnout pro
novostavby i rekonstrukce řadu parametrů,
které nemají konkurenci.

Výběr
kvalitní plast na okna stavebník pozná jen
velice těžko. Proto by se měl při výběru
nových plastových oken spíše ptát na výrobce
126
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stavba ok na
R oz m ys l e t e a v y b e R t e
Požadované a doporučené hodnoty součinitele
prostupu tepla oken pro běžný, nízkoenergetický
a pasivní dům jsou následující:
• běžné novostavby – požadovaný = 1,70 W/m2K
• běžné novostavby – doporučený = 1,20 W/m2K
• nízkoenergetický dům – doporučený = 1,0–0,8
W/m2K
• pasivní dům – doporučený = 0,8–0,5 W/m2K
Například okno Progress od firmy Dafe-Plast
nabízí hodnotu tepelného prostupu pouhých
Uw = 0,62 W/m2K, hodnota tepelného prostupu
skla činí Uw = 0,6 W/m2K. Tato vysoká izolační
schopnost je dána použitým šestikomorovým
profilem okna, použitím jedinečného kompozitního materiálu RAU-FIPRO, termoizolačními
moduly instalovanými v rámu okna, podkladovým profilem a zasklením izolačním trojsklem.
Plastová okna Euro Design 86-6komora od firmy
Rehau nabízí velkou konstrukční hloubku 86 mm,
která umožňuje rovněž použití trojskel se všemi
efektivními izolačními vlastnostmi. Vícekomorová konstrukce profilu doplněná o efektivní
zasklívací jednotku pak může dosahovat hodnot
celého okna Uw až 1,1 W/m2K.
Údržba plastových rámů je natolik jednoduchá,
že ji klidně můžete svěřit dětem (REHAU)
inzerce

stavba oK na

Počet komor v plastovém rámu je sice důležitý,
ale není rozhodující pro celkové vlastnosti okna.
Podstatné jsou také vlastnosti zasklení, proto
je třeba zajímat se o hodnotu Uw, součinitele
prostupu tepla celým oknem (REHAU)

oken a také dodavatele profilů. U českého
zastoupení dodavatele profilů si je potřeba
také ověřit, zda skutečně s daným výrobcem
spolupracují. Stavebníkovi může také hodně
napovědět kontrola výpisu z obchodního
rejstříku. Realita je totiž taková, že mnoho
firem, které o sobě tvrdí, že jsou výrobci oken,
nikdy okna nevyráběly a v rejstříku je uvedeno
pouze nákup a prodej zboží, případně
zprostředkovatelské služby. Výrobci oken mají
v obchodním rejstříku zapsánu výrobu oken
a dveří jako předmět podnikání.

Montáž
Velice důležitá je odborná montáž zvoleného
okna. Jen tehdy, když je okno správně
namontované, lze zabránit plísním a škodám
způsobeným vlhkostí.

Nahoře: Okna Synego mají sedmikomorový rám
s prostupem tepla Uf ≤ 1,0 W/m²K. Konstrukční
hloubka rámu a šestikomorového křídla je
80 mm. Dole: Ukázka zapěnění montážní spáry
(DAFE-PLAST)

Komory & to ostatní
Mnozí výrobci vsadili marketingově na počet
komor rámu – čím více, tím lépe. Zní to
dobře, ale počet komor není pro kvalitu oken
vůbec rozhodující. V nabídce některých firem
lze nalézt například i osmikomorová okna,
nicméně jejich tepelněizolační vlastnosti
jsou horší než například u šestikomorových
oken od jiného výrobce. Každý stavebník
by se měl spíše ptát na součinitel tepelného
prostupu celého okna (Uw) než na počet
komor. Koeficient tepelného prostupu obecně
říká, jak moc dobře okno izoluje. Čím je jeho
hodnota nižší, tím je tepelná izolace vyšší.
Mnoho výrobců však mate zákazníky tím, že
udají součinitel tepelného prostupu jen pro
zasklení a nikoli pro celé okno, tedy i rám.
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Můj důM 10 · 2015

Vyberte
si svůj a
kční
balíček
do
30. 11.
2015

ENERGETICKY ÚSPORNÁ
OKNA – SEN VŠECH STAVEBNÍKŮ
Okna Internorm Vám mohou
ušetřit peníze i energii.
Nyní můžete získat veškerá plasthliníková
okna a posuvnězdvižné dveře za lákavé ceny.
Více informací o této akci získáte
u našich obchodních partnerů.

www.internorm.cz

servis 3 oTá Zk y Pro 3

Jak na ekonomick ý
ohřev vody
Teplou vodu v domácnosti považujeme za samozřejmost. Méně samozřejmá už je
známost faktu, že v našem podnebí představuje ohřev teplé vody i více než jednu
čtvrtinu spotřeby energie v domácnosti. Pak se může stát, že vás zarazí výše faktury
za spotřebovanou energii.
TexT: STojAN ČerNoDr iNSki | foTo: ArChiV firem

Teplou vodu ale potřebujeme a snižovat její spotřebu nelze
donekonečna. existuje sice řada triků, jak snížit spotřebu vody, aniž
byste snižovali svůj komfort, ale mnoho z nich jste už nejspíš využili.
Například při použití stop-ventilu a sprchové hlavice je možné
ušetřit 30–40 % teplé vody. Další úspory jsou pak možné přechodem
na pákové baterie apod.
Po vykonání všech podobných opatření zjistíte, že rezerva už zbývá
jen ve způsobu ohřívání teplé vody. Tady je hned několik hledisek,
která jsou zajímavá a s nimiž si dobře poradí moderní technologie.
Například teplou vodu nepotřebujete mít k dispozici celý den, v určité
hodiny jí ale potřebujete větší množství. je tedy zbytečné vodu celý
den přihřívat. Dnešní spotřebiče umí tento problém inteligentně
vyřešit. ohřívání a regulaci zvládnou moderní přístroje už na dálku
Nakolik je
ekonomicky
efektivní používat
průtokové ohřívače?
Ivan Talába, servisní
manažer, Ariston
Thermo CZ, s. r. o.
Doby, kdy se společnost nezabývala úsporami
energie, jsou již dávno pryč. Co nejnižší
energetická náročnost a ochrana životního
prostředí se prolínají i do nových generací
spotřebičů, včetně ohřívačů vody. Nové
ohřívače díky novým technologiím vyvrací
zažitý mýtus, že mají vysokou spotřebu
elektrické energie. Průtokové ohřívače vody
jsou pak primárně určeny do menších prostor
a domácností s nižším počtem členů nebo
jako druhý ohřívač vody nejlépe pro použití
v kuchyni, kde spotřebováváme ve dřezu méně
vody než v koupelně.
Alternativou průtokovým ohřívačům může
být nová generace malých zásobníkových
ohřívačů vody. Takovým příkladem jsou
kompaktní designové ohřívače Ariston
Andris, které nabízí novou dimenzi
ohřevu vody. V nabídce jsou se zásobníky
ve velikostech 10, 15 a 30 litrů. Výrazně je tak
130

přes internet. Nepřekvapí ani tepelná čerpadla podílející se na ohřevu
či samy ohřev vody zajišťující apod. Důležité je vybírat nikoli jen
podle ceny zařízení a jeho designu, ale především podle funkčních
vlastností a zvážit reálnou potřebu domácnosti včetně možností
připojení spotřebiče do systému vytápění, anebo díky správné volbě
samostatných ohřívačů vody omezit nákup jiných drahých technologií.
Čtvrtina spotřeby energie v domácnosti si přece jenom tyto rozvahy
zasluhuje, a to nejlépe již od projektu rodinného domu. můžete
ušetřit přímo – náklady na její ohřev, i nepřímo – nákupem vhodných
zařízení a spotřebičů a přeneseně úsporou na jiných zařízeních
a technologiích. A to nemusí být v rodinném domě málo. Zeptali jsme
se proto tří odborníků na různé možnosti, jak si teplou vodu pořídit co
nejjednodušeji a nejlevněji.

Nová generace kompaktních
designových ohřívačů vody Ariston
Andris je zajímavou alternativou
k průtokovým ohřívačům vody
(ARISTON)
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zkrácena doba potřebná pro ohřev vody, čímž
šetří energii a omezují plýtvání. Třicetilitrový
zásobník pak poskytne dostatek teplé vody
pro vysprchování a použití umyvadla či
dřezu i pro více osob. Jejich malé rozměry
umožňují pohodlnou instalaci nad i pod dřez
či umyvadlo. Už tak energeticky efektivní
model Andris Lux Eco díky funkci Eco Evo
umožňuje ušetřit ještě více energie potřebné
pro ohřev vody, a to až 15 %. Tato funkce se
naučí potřeby a zvyklosti obyvatel a podle
toho reguluje svůj provoz. Ve své kategorii je
pak Andris Lux Eco, který podle směrnice
ErP spadá do energetické třídy A, prvním
ohřívačem s elektronickým termostatem,
jenž také díky inteligentnímu LED displeji
s indikací teploty umožňuje přesnou
a jednoduchou regulaci ohřevu vody tak, aby
nedocházelo ke zbytečným ztrátám.
Jak fungují tzv.
inteligentní
ohřívače vody a co
vše od nich můžeme
očekávat?
Ing. Jaroslav Oliva,
obchodní zástupce
pro ČR, DZ Dražice
– strojírna, s. r. o.

OkheSmart je inteligentní ohřívač vody
s elektronickým termostatem a možností
připojení na HDO. Obsahuje samočisticí
algoritmus a dokáže předvídat potřebu teplé
vody (DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY DRAŽICE)

inzerce

Úsporné kondenzační
kotle Junkers

Minimální množství energie
pro maximální komfort bydlení
S kondenzačními kotli Junkers, které mají až o 11 % vyšší účinnost v porovnání s klasickými kotli, ušetříte
až 25 % nákladů na vytápění a přípravu teplé vody. Díky nízkým emisím jsou navíc maximálně šetrné
k životnímu prostředí a zvuková izolace zajišťuje velmi tichý provoz. Výhody kondenzační techniky lze
využít jak u novostaveb, tak i v případě rekonstrukce staršího otopného systému.

Teplo pro život

a naprogramovat jej tak, aby v den návratu
začal opět naplno pracovat a včas připravil
dostatek teplé vody.
Inteligenci bojleru si můžeme
dokumentovat na funkci Smart, která
připravuje vodu přesně podle naučených
zvyklostí, ale dokáže zareagovat také
na nečekaný výdej. Vždy si totiž zachovává
minimální energetickou rezervu. Znamená to,
že i v pohotovostním režimu má k dispozici
určitou hladinu teplé vody. Pokud se
v neobvyklou hodinu nebudou chtít vykoupat
hned tři lidé po sobě, není důvod k obavám.
Pokud by k takové situaci došlo, stačí přejít
do režimu manuál a přepnout na tu nejvyšší
teplotu, čímž se zajistí rychlý dohřev.
Jaké může být
úsporné řešení
ohřevu vody pro
celou domácnost,
aniž by bylo
propojené se
systémem vytápění?
Bc. Zuzana Šeďová,
DiS, PR manažer,
ACCORRONI CZ,
spol. s r. o.

inzerce

V současné době představujeme novou
generaci inteligentního elektrického bojleru
Okhe Smart. Je jedním z mála, který se řadí
do energeticky úsporné třídy B. Navíc jako
první ve své třídě na českém trhu může být
dálkově řízený pomocí aplikace v chytrém
telefonu nebo tabletu. Kromě nového
atraktivního designu má bojler spolehlivější
a chytřejší řídicí elektroniku, vylepšený
režim připojení k odběru elektrické energie
a je vyroben z ekologických materiálů. Díky
tomu, že dokáže předvídat spotřebu vody
a efektivně ji ohřívat a může tak ušetřit
15 % ročních nákladů. To znamená, že
návratnost investice v případě tohoto
nového ohřívače je kratší než dva roky,
přičemž za 10 let provozu přinese úsporu
více než 17 000 Kč. Absolutní novinkou
je pak již vzpomínané dálkové ovládání
přes mobilní aplikaci. Tímto způsobem je
možné nejen sledovat aktuální stav bojleru
a nastavovat jej v době nepřítomnosti,
ale také kontrolovat statistiky a přehledy
spotřebované vody. Touto funkcí disponuje
ve své kategorii jako zcela první na českém
trhu a přináší tak nejvyšší uživatelský
komfort. Například v době, kdy jsou
členové domácnosti na dovolené, mohou
činnost bojleru snížit na minimum

Ohřev teplé užitkové vody je po vytápění
druhou nejvyšší položkou na účtu domácností.
Řešení samostatného bojleru s integrovaným
tepelným čerpadlem je velmi jednoduché
a současně ekonomické, protože můžete
uspořit až 70 % nákladů. V případě
nepropojení systému vytápění s ohřevem
TUV šetříte v letním provozu tato ostatní
zařízení a dosáhnete tak u nich mnohem delší
životnosti.
Další možností zvýšení ekonomické úspory
je napojení tohoto bojleru na druhý zdroj
tepla, kterým může být například solární
nebo fotovoltaický systém, případně kotel
na biomasu. Některé typy zařízení obsahují až
dva další integrované výměníky tepla, proto
těchto kombinací může být i více najednou.
Ohřívač vody s integrovaným tepelným
čerpadlem nasává vzduch z budovy nebo
z venkovního prostředí, odebírá z něj energii
potřebnou k ohřevu teplé vody a uvolňuje
vzduch ochlazený přibližně o 3 až 5 stupňů
Celsia. Tento vzduch produkovaný tepelným
čerpadlem se může využít přímo v technické
místnosti, kde je zařízení umístěno, nebo
může být odveden vzduchotechnickým
potrubím do vedlejší místnosti, kterou nejen
ochlazuje, ale především vysušuje a zabraňuje
tak případné tvorbě plísní.
Ohřívače vody s integrovaným
tepelným čerpadlem jsou navrženy pro
snadnou uživatelskou obsluhu a díky
svým kompaktním rozměrům i pro lepší
manipulaci při přepravě. Současně splňují
kritéria pro jednoduchou a rychlou montáž
– pouhým napojením přívodu studené vody,
odvodu teplé vody a zapojením do sítě
elektrické energie. Všechny výše uvedené
parametry splňuje například nová řada
bojlerů Green 300 od společnosti Accoroni
s koeficientem topného faktoru (COP)
vyšším než 3 a s přípravou teplé vody
do 60 °C ve 275 l objemné nádrži. Díky
automatické funkci dezinfekce zůstává
voda v nádrži nezávadná a stále připravená.
Neprodukuje škodlivé plyny, neznečišťuje
životní prostředí a šetří peněženku všem
svým uživatelům.

Green 300, energeticky úsporné
integrované tepelné čerpadlo pro ohřev
užitkové vody v domácnosti, využívá
energii venkovního nebo vnitřního
vzduchu pro ohřev vody až na teplotu
60 °C. Pracuje s více než
60% úsporou oproti klasickým
elektrickým ohřívačům (ACCORRONI)

kontakty
www.accorroni-cz.cz
www.ariston.com
www.dzd.cz
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Ohřívače vody Tatramat – tradice s perspektivou
Společnost TATRAMAT – ohrievače vody, s. r. o., je tradičním slovenským
výrobcem s bohatou historií, která představuje již 170 let výroby
strojírenského spotřebního zboží. V roce 2004 se firma stala členem
německé skupiny STIEBEL ELTRON GRUPPE a na českém trhu je
zastoupena dceřinou společností STIEBEL ELTRON, s. r. o.
Energetické štítkování elektrických ohřívačů
vody
V měsíci září tohoto roku pro ohřívače vody
vstupuje v platnost, podobně jako u ostatních
domácích spotřebičů, povinnost energetického
štítkování. Pro firmu Tatramat, která nikdy
neslevila z požadavků na kvalitu, tak zavedení
opatření pro energetické úspory vyvolané
Evropskou unií znamená potvrzení správné cesty
ve vývoji produktů. Všechny ohřívače vody jsou
totiž pro danou produktovou skupinu zařazeny
vždy do nejvyšších dosažitelných energetických
tříd. U všech přístrojů toho bylo dosaženo kvalitní
konstrukcí a materiálem a tloušťkou tepelné
izolace (u závěsných ohřívačů až 48 mm).
U komfortních hranatých závěsných ohřívačů
EO 30-150 EL k tomu navíc přispěla elektronická
Smart-regulace s ECO-funkcemi.
Sortiment značky Tatramat je možno rozdělit
na ohřívače pro individuální a centrální přípravu
teplé vody.
Individuální příprava teplé vody
Pro menší odběry teplé vody je z hlediska
rychlosti dodávky teplé vody a eliminace
tepelných ztrát v rozvodech teplé vody
(např. dřez, umyvadlo) výhodné použít malý
zásobníkový ohřívač o objemu 5 až 15 litrů.
Nejčastěji jsou používány tzv. beztlakové
ohřívače vody pod odběrné místo EO 5 P
o objemu 5 litrů s topným tělesem 2 kW, které
jsou dodávány spolu se speciální odběrovou
baterií. Slovo „beztlakové“ znamená, že zásobník
není díky způsobu zapojení vystaven trvale
vodovodnímu tlaku. Pro instalaci tak stačí
zásuvka na 230 V a přípojka vody opatřená tzv.
rohovým ventilem. Přístroj zásobuje teplou vodou
pouze jedno odběrné místo. Při použití stávající,
popř. nové designové baterie (tlakové) je nutné
použít tlakový ohřívač vody EO 10 P (objem
10 l, výkon 2 kW). Ten je vybaven tlakuvzdornou
smaltovanou ocelovou nádrží a na vstupu
studené vody musí být zapojen tzv. pojistný ventil
se zpětnou klapkou (součást dodávky). Instalace
je tak o něco složitější. Je však možno připojit
více odběrných míst.

Ležatý elektrický zásobníkový ohřívač ELOV

Soutěžte a v yhr a jte
o h ř í vač vo dy

Malý zásobníkový ohřívač EO 5 P

Skupinová a centrální příprava teplé vody
Pro více odběrných míst slouží elektrické nebo
kombinované ohřívače vody. Dle potřeby
teplé vody v domácnosti a dispozice místnosti
instalace je možno volit svislé nebo vodorovné
závěsné provedení nebo stacionární provedení.
Z hlediska úspor provozních nákladů je zajímavé
použití tepelného čerpadla pro přípravu teplé
vody. Závěsné ohřívače vody jsou opatřeny
na trhu nejsilnější tepelnou izolací a roční
úspora provozních nákladů se může proti méně
izolovaným nádržím vyšplhat až na 700 Kč.
Pro majitele rodinných domů je pro přípravu teplé
vody trendem využívání obnovitelných zdrojů
energií. Firma Tatramat nabízí nejenom nádrže
VTS pro solární systémy v objemech od 200
do 500 litrů, ale i speciální tepelná čerpadla pro
ohřev vody TEC s integrovanou nádrží o objemu
220 nebo 300 l. Návratnost investice do tohoto
ohřívače je ve srovnání s přípravou teplé vody
např. plynovým kotlem se zásobníkem vody
přibližně 7 let.

Společnost Tatramat slaví
v letošním roce krásné jubileum. Přesně před 170 lety
zahájil matějovský obchodník
Carl August Scholz vlastní
výrobu železářských výrobků. Vznikla tak dílna se třemi
zaměstnanci, kteří vyráběli
kartáče na koně a kravské zvonce. Položil tak základy podniku, který
úspěšně funguje až dodnes. Jaké další historické
události vedly společnost Tatramat k současnému významnému postavení na trhu elektrických
ohřívačů vody, se dozvíte na webové stránce
www.170lettatramatu.cz. Soutěživé typy si
mohou otestovat znalosti z historie v kvízu a hrát
o nový ohřívač vody značky Tatramat.
S celým sortimentem produktů Tatramat, který
zahrnuje elektrické, kombinované a solární
ohřívače vody, ohřívače s nepřímým ohřevem
o objemu 5 až 500 litrů a tepelná čerpadla
na přípravu teplé vody, se můžete seznámit
na www.tatramat.cz.

Další podrobnosti k našim přístrojům najdete
na www.tatramat.cz
Ing. Petr Novotný, STIEBEL ELTRON, spol. s r. o.,
K Hájům 946, 155 00 Praha 5, info@tatramat.cz,
www.tatramat.cz

STAVBA T IPY A TR ENDY

PERGOL A DO DE ŠTĚ
I POD SLUNCE
Pergolu Med Twist vyrábí firma Climax jako samostatně stojící systém.
Střecha je tvořena patentovanými hliníkovými lamelami, které mohou být
navíc vyplněny polystyrenem snižujícím hluk z kapek deště až o 70 %.
V uzavřené poloze utvoří lamely souvislou vzduchotěsnou a vodotěsnou
plochu. Obvodový profil funguje jako žlab ke sběru vody stékající z lamel
a odváděné skrze stojky. Za hezkého počasí můžete lamely otevřít pomocí
dálkového ovládání. Plynulý pohyb zajišťují dva lineární motory. Otevíráním
a zavíráním lamel regulujete mikroklima pod pergolou. Celý systém lze
volitelně doplnit o boční a čelní průhledné PVC nebo krycí látky chránící
před zvědavými pohledy. Bioklimatickou pergolu Med Twist lze vyrobit
v maximálním rozměru 9 x 7 metrů. Více na www.climax.cz

SAMOČISTICÍ
OMÍTK Y
Fotokatalytické omítky a barvy Baumit Nanopor obsahují nanočástice,
které výrazně zlepšují jejich vlastnosti. Jsou charakteristické minimálním
elektrostatickým nábojem a vysokou paropropustností, jsou odolnější
proti oděru, mohou se i prostým působením okolních vlivů čistit. Při
dopadu denního světla na fasádu se aktivuje fotokatalyzátor obsažený
v omítce. Přispívá k rozkladu částeček nečistot usazených na povrchu
a díky okolnímu proudění vzduchu jsou nečistoty odstraněny, jejich
rozpouštění napomáhá také déšť či schnoucí vlhkost. Fasáda se tak
čistí sama. Tato metoda je obzvláště účinná v boji proti řasám, plísním
a bakteriím a zabraňuje usazování prachových částeček a sazí. Omítka
Baumit NanoporTop získala titul Stavební výrobek/technologie roku.
Více na www.baumit.cz

PRO CHL A ZENÍ
A V Y TÁPĚNÍ
Novým přírůstkem do řady
klimatizačních jednotek Panasonic
s nízkým statickým tlakem pro skrytou
instalaci je 5kW model, který umožní
snížit účty za elektřinu a zároveň přispět
k ochraně životního prostředí. Tato nová kanálová
jednotka vyniká vysokou celoroční účinností a nízkým
hlukem vnitřní i vnější jednotky, energetickou úsporností,
jednoduchou instalací a údržbou. S využitím vlastní
technologie invertoru Panasonic mají tyto jednotky možnost
měnit rychlost otáčení kompresoru. To znamená, že pro
udržování stálé teploty v místnosti je potřeba méně energie,
ale požadavky na zvýšení či snížení teploty jsou uspokojeny
okamžitě. Více na www.panasonic.cz

TIPY A TRENDY
TEXT: STOJAN ČERNODRINSKI
FOTO: ARCHIV FIREM

ve stavebnictví

CHY TR Á DOMÁCNOST
VE VAŠICH RUKOU
Inteligentní systém TaHoma® pro
ovládání domácnosti vyvinutý
společností Somfy je navržen tak,
aby chování své domácnosti dokázal
rychle a jednoduše nastavit skutečně
každý prostřednictvím graficky
zdařilé aplikace, kterou můžete
mít v chytrém telefonu, tabletu
i počítači. Užitečné jsou například
tzv. Smart scénáře, jejichž pomocí se
domácnost samočinně přizpůsobuje
aktuálnímu počasí, plánované
spotřebě energie či vašim aktivitám.
Originální je pak nabídka funkce
zpětné vazby TaHoma® informující
o dění v domácnosti, ať jste kdekoli.
Máte tak jistotu, že je vše v pořádku,
a pokud se objeví problém, vzdáleně
jej vyřešíte. Více na www.somfy.cz
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5 důvodů

proč si
pořídit

centrální vysavač

1

Více zdraví

– jemný prach je vysán mimo dům, hrubé
nečistoty skončí ve vysavači, který je umístěný
mimo obytné prostory
• žádný zvířený prach v místnosti
• konec jeho nekonečnému utírání
• jediný účinný způsob
likvidaceVYSÁVÁNÍ
prachu
CENTRÁLNÍ
a alergenů v domácnosti
0 % PRACHU

2
3

Více klidu

A PŘEFILTROVANÉHO VZDUCHU ZŮSTÁVÁ
UVNITŘ OBYTNÝCH PROSTOR

BĚŽNÝ A ROBOTICKÝ VYSAVAČ

100 % PRACHU

A PŘEFILTROVANÉHO VZDUCHU ZŮSTÁVÁ
UVNITŘ OBYTNÝCH PROSTOR

– vysavač je v garáži nebo technické místnosti,
kde nikoho neruší hlukem

Více času

– zasunete hadici do zásuvky ve zdi
a vše je připraveno,
• kontejner stačí vysypat 2x za rok
• díky vysokému sacímu výkonu nemusíte
vysávat a utírat prach tak často

4

Více pohodlí

– ke snadné manipulaci s hadicí využívejte
• příslušenství – kuchyňská štěrbina je vždy
po ruce,
• hadici schovanou ve zdi
• další pomocníky...

CENTRÁLNÍ VYSÁVÁNÍ

0 % PRACHU

A PŘEFILTROVANÉHO VZDUCHU ZŮSTÁVÁ
UVNITŘ OBYTNÝCH PROSTOR

5

Více jistoty

– se zárukou 25 let nic neriskujete
• za cenu od 30.000 Kč vč. DPH

Více informací najdete na www.husky.cz a www.cistydomov.cz, nebo na infolince 800 139 076

B

STAVBA T IPY A TR ENDY

DŘE VO V MNOHA
TÓNECH ŠEDI

DOKONALÝ JASAN
Jasanové dřevo v sobě ukrývá obrovský potenciál. Masivní
jasanové podlahy patří společně s dubovými k těm nejkvalitnějším,
nejodolnějším a nejtvrdším. Jasanové dřevo je ceněné nejen pro
své skvělé fyzikální vlastnosti, ale také pro originální oku lahodící
design. Jasanová podlaha je charakteristická různobarevností
lamel, což je způsobené obsahem tmavšího jádra stromu.
Na podlaze pak vzniká opravdu zajímavá souhra světlých
a tmavých odstínů dřeva. A proč je jasan ideální pro masivní
podlahu? Je to těžké, odolné a stabilní dřevo; je elastické,
pružné a výborné na ohýbání; vykazuje minimální sesychání bez
deformací, je pevné v ohybu a tlaku. Více o masivních dřevěných
podlahách FeelWood na www.secacz.cz

TIPY A TRENDY
TEXT: STOJAN ČERNODRINSKI
FOTO: ARCHIV FIREM

ve stavebnictví

POHODA POD STŘECHOU

Tenkovrstvá impregnační lazura HK-Lasur Grey Protect kromě rozsáhlé
6násobné ochrany neodolného jehličnatého dřeva umožňuje okamžité
vytvoření rovnoměrné patiny v přirozeném šedém odstínu v celé ploše
fasády. Produkt rozšířil spektrum oblíbené lazury HK-Lasur, aby odlišil
obložení, táflování, ploty, pergoly, zahradní domky, střešní podhledy,
štíty a fasády v ryzích tónech šedé od pestrobarevných staveb
v sousedství. Její jedinečné složení umožňuje ochranu dřeva proti plísni,
zamodrání, hnilobě, řasám, UV záření a vlhkosti. Ochranný prostředek
se nanáší na dřevo nátěrem. Obsahuje biocidní účinné složky, je nutné
řídit se návodem k použití. Více informací o kompletní ochraně dřeva
najdete na www.mujremmers.cz

R AČTE DO PASIVNÍHO DOMU
Na konci července se v obci Budíkov u Humpolce začal stavět Domesi
Concept House 2. Jde o typový dům Futura NEO z architektonického
ateliéru Prodesi, který je v pasivním standardu. Pro konstrukci domu byla
zvolena technologie masivních dřevěných panelů z křížem lepeného
dřeva (CLT). Díky svému konstrukčnímu řešení spotřebuje Domesi
Concept House 2 méně než 15 kWh/m2/rok tepla a dostává se tak
do kategorie pasivních domů. Domesi Concept House 2 bude k dispozici
těm, kteří si budou chtít vyzkoušet pobyt v moderní dřevostavbě
na vlastní kůži. Své první návštěvníky přivítá na přelomu roku. Další
informace na www.prodesi.cz

Nový systém Bramac Cool dokáže udržet v podkroví příjemnou
teplotu díky inovativní skladbě střešního pláště. Unikátní povrchová
úprava STAR odráží infračervené záření na povrchu tašky. Pod ní je
vysoce reflexní střešní fólie Clima Plus 2S. Třetí vrstvu tvoří tepelná
izolace BramacTherm, která v zimních měsících perfektně izoluje
a v letním horku zajistí v podkrovním interiéru příjemné klima. Více
na www.bramac.cz
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Shoz prádla ARTOX

Stavíte? Nezapomeòte na

– opravdu dobrý nápad

®

Kdo z nás by nechtěl mít doma pořádek? Nestarat se o pohozené svršky
svých ratolestí a s naučenou pravidelností přemisťovat nahromaděné
špinavé prádlo z jednotlivých míst v domě do prádelny. Tento problém
může snadno vyřešit shoz prádla ARTOX!
Jedním z velice praktických, avšak mnohdy
opomíjených doplňků patrových rodinných domů, je
shoz prádla. Již z názvu systému vyplývá i jeho
funkce. Jedná se o velice jednoduché zařízení, které
slouží k transportu špinavého prádla z vrchních
pater domu přímo do prádelny nebo do jiné
technické místnosti. Není tedy třeba mít v každém
patře koš na špinavé prádlo, ale stačí použité svršky
hodit do dvířek na stěně v koupelně, šatně nebo
v předsíni a vše najdete pohromadě na jednom místě
v dolním patře vašeho domu.
Systém shozu prádla je dobré řešit již při
výstavbě domu
Systém ARTOX nabízí shozy prádla jako
jednoduchou kompletní stavebnici určenou k zabudování prakticky do jakéhokoliv typu rodinného
domu. V hrubé stavbě se zpravidla řeší ta část
systému, kterou je nutno skrýt ve stěnách. Vzhledem
k tomu, že se opravdu jedná o nenáročný systém,
může být dodavatelem této části jakákoliv
instalatérská firma. Dekorativnější prvky systému –
dvířka, případně zakončení shozu - se volí až při
finalizaci interiérů. K radosti všech architektů
a designérů společnost ARTOX představila nová
dvířka Quick Touch, která mohou být vyložena
materiálem jako například keramický obklad, dřevo,
mramor apod. a mohou tak absolutně splynout
s interiérem. Dvířka již nemají žádná nevzhledná
madla a zámeček ale ovládají se pouhopouhým
stlačením.

Skrytá dvířka Quick Touch

Praktický doplněk do domácnosti
Shoz prádla ARTOX je velice praktický doplněk
do domácnosti, který na začátku vypadá jako
obyčejný a zbytečný kus roury v domě, avšak
skutečnou hodnotu pohodlí a minimalizaci
nepořádku dokáže ocenit pouze člověk, který shoz
na prádlo vlastní a používá.
NOVINKA - ARTOX HOBBY
ekonomické řešení Vašeho shozu prádla
Přejete si mít ve svém domě shoz prádla, avšak
systémová stavebnice se Vám zdá nákladná?
Máme pro Vás patentované řešení pomocí
nástavce ARTOX Hobby, který lze snadno
namontovat na jakékoliv plastové nebo jiné
potrubí běžně používané pro vzduchotechniku či
kanalizaci o průměru 300 – 315mm. Vnitřní část
sice nikdy nebude dosahovat estetické dokonalosti
jako u nerezového, ale vnější dojem bude
k nerozeznání a výrazně ušetří Vaše pořizovací
náklady, které by při sestavování finančního
rozpočtu celé stavby můžou rozhodnout zda shoz
ano či ne.
Systém shozu prádla ARTOX oceněn v soutěži
Výrobek – Technologie roku 2012 za přínos do
stavebnictví konané pod záštitou Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva dopravy
ČR a Ministerstva životního prostředí ČR.
Na základě Vašeho projektu domu Vám společnost
NEWAG Praha, spol. s r. o. zdarma zpracuje
návrh řešení, cenovou kalkulaci a případně i výčet
materiálu pro případnou vlastní montáž.
Dodavatel:
NEWAG Praha spol. s r.o.
Filosofská 4, 147 00 Praha 4
www.artox.cz

Všechno prádlo najdete pohromadě na jednom místě

PRAKTICKÝ POMOCNÍK
V DOMÁCNOSTI

+
+
+
+

Pohodlí a úspora času
Žádné provozní náklady
Bezpečný provoz
Snadná instalace

NveOshVozIuNpKráAdla
EKONOMICKÉ
ŘEŠENÍ VAŠEHO SHOZU PRÁDLA

www.artox.cz

sTavba zaTePlovací SySTém y

TexT: PeTr Saulich | FoTo: archiv Firem a redakce

Teplo pod (a nad) omíTkou
Obvodové stěny tvoří hráz nepřízni počasí. Musí udržet vnitřní teplo
a bránit prostupu venkovního chladu i nadměrného tepla. K izolování
obvodového pláště existuje několik konstrukčních systémů.

N

ejrozšířenějším způsobem
je tzv. kontaktní zateplení.
Tepelná izolace se téměř
výhradně umisťuje zvenčí, tedy
na chladnější stranu stavební
konstrukce. Takovému způsobu se říká vnější
kontaktní zateplovací systém. izolační vrstva
chrání obvodovou konstrukci před teplotními
výkyvy vnějšího prostředí a teplota konstrukce
se ustálí na úrovni blízké vnitřnímu prostředí
(v zimě se neochlazuje, v létě nepřehřívá).
aby praktické zateplení plnilo funkci účinné
izolace, musí mu předcházet úprava povrchu.
konstrukce obvodové stěny, vlastnosti

138

a kvalita podkladu předurčují výběr vhodného
zateplovacího systému a také způsob jeho
připevnění.
existují však zdicí systémy, které se obejdou
i bez dodatečného zateplení. Příkladem jsou
keramické tvarovky s dutinami vyplněnými
izolantem, vápenopískové a pórobetonové
tvarovky (zdicí prvky Wienerberger, heluz,
km Beta nebo xella).

Zateplovací systémy
Fasádní zateplovací systémy mají různou
skladbu: jednoplášťové (kontaktní)
systémy s celoplošně spojenými vrstvami

bez vzduchové dutiny, nebo dvouplášťové
(provětrávané, nekontaktní) systémy, kde
je mezi vrstvou izolace a krycí pohledovou
vrstvou provětrávaná mezera.
obvodová konstrukce se zateplovacím
systémem se skládá z nosné části (garantuje
stabilitu a únosnost) a z izolační vrstvy
(zajišťuje tepelnětechnické vlastnosti).
izolační materiály (např. isover, ursa, cemix,
Fasrock, Soprema efisol) se pak dále dělí
také podle použité suroviny (sklo, kámen,
vlna, konopí), podle struktury, obsahu pojiva
a tvaru výrobku (deska, rohož, plsť), podle
stupně hořlavosti atd.
můj dům 10 · 2015

staVba zatEPLOVaCí SyStéM y
V ý h o dy z d i Va s izo l ač n í V ý p l n í
Výrobci keramických prvků s integrovanou
tepelnou izolací spojili statické vlastnosti (pevnost, únosnost) a izolační vlastnosti (tepelná
ochrana, difuze vodních par, bariéra proti
hluku a požáru) do jednoho produktu. Cihelné
tvarovky disponují výbornými akumulačními
vlastnostmi, v zimě brání rychlému vychladnutí, v horku přehřátí domu. Minerální vata
(v prvcích Porotherm) a polystyren (Heluz)
napomáhá regulovat vnitřní vlhkost v domě
na optimální hodnotu pro příjemné a zdravé
bydlení. Vlastnosti obou materiálů (hlína, izolace) fungují samostatně a přitom se doplňují.
Využívají se v jednovrstvých konstrukcích.

Cihly broušené Porotherm 44 T Profi Dryfix jsou určené
pro omítané jednovrstvé obvodové nosné i nenosné zdivo
energeticky úsporných domů, velké otvory v cihlách jsou
již ve výrobě vyplněny hydrofobizovanou minerální vatou.
Hydrofobizace zajišťuje nenasákavost vaty v cihlách
(WIENERBERGER)

Cihelné bloky s integrovanou izolací HELUZ
Family 2in1 splňují bez dodatečného
zateplení požadavky pro pasivní domy.
Vyplněním dutin cihel Family polystyrenem
došlo k 40% navýšení jejich tepelněizolačních
vlastností (HELUZ)

Izolace z minerální vlny
Materiály na bázi minerální vlny mají řadu
výhod, především velmi dobré tepelně
(i zvukově) izolační vlastnosti. Nehořlavý
materiál je neocenitelný pro požární odolnost
objektu, disponuje dlouhodobou objemovou
stálostí (zachovává si tvar), vlna nepodléhá
působení plísní, hmyzu a hlodavců (biologické
degradaci), hmota je snadno tvarovatelná
a oddělitelná. Vlnu tvoří množství jemných
vláken a malých dutinek, v nichž je uzavřen
vzduch. Schopnost tepelně izolovat je tím
vyšší, čím jsou vzduchové dutiny menší,
čím větší je jejich počet a čím jemnější jsou
jednotlivá vlákna. Povětšinou se vyrábějí
tavením čediče (75 až 80 %) a strusky (20 až
25 %), používají se také skleněné střepy (až
78 %). V místech, kde je obtížné aplikovat
izolační desky nebo rouno, lze použít
foukanou minerální izolaci. Součinitel tepelné
vodivosti (udává, jak materiál vede teplo) činí
0,045 W/mK.

Desky z tavených perliček
Jde o známý polystyren – pěnový, izolační
polymerní termoplast. Izolační desky se lepí
přímo na zdivo, mechanicky se kotví a omítají
tenkovrstvou omítkou. Lehčený polystyren
se pro stavební účely vyrábí buď expanzní
(EPS) nebo extruzní (XPS) technologií. Oba
produkty (Isover, Bachl, Gavenda, Styrotrade,
Rigips) jsou výsledkem procesu technologické
„přeměny“ kuličkového granulátu ve finální
izolační prvek. Přidáním grafitu se vyrábí
šedý polystyren – např. Neopor, NeoFloor,
GreyWall či Lamdapor – (má o 20 až 25 %
lepší izolační vlastnosti, používá se především
na fasády). Existuje i pěnový polystyren PUR
se součinitelem tepelné vodivosti od 0,023
W/mK. Mezi pěnové izolační materiály
patří rovněž polyuretany, PE, PVC, pěnové

Tuhá deska z kamenné vlny Frontrock MAX E
s integrovanou dvouvrstvou charakteristikou,
pojená organickou pryskyřicí, je v celém
objemu hydrofobizovaná (ROCKWOOL)

Tepelněizolační desky EPS F70 se
sníženou hořlavostí jsou vhodné pro
zateplení fasády rodinného domu
(ISOVER)

stavba zATEPLOVACí sYsTém Y

sklo nebo pryskyřice aj. Vyznačují se malou
objemovou hmotností 15 kg/m3 a výhodným
součinitelem tepelné vodivosti 0,032 W/mK.
Ve stavebnictví se už delší dobu používá
rovněž tvrdá polyuretanová (PUR) pěna
a také polyizokyanurátová (PIR) pěna,
osvědčily se minerální desky z křemičitanu
vápenatého (PURA), dřevovláknité desky
(UdiINRECO®), tuhé desky z minerální
plsti (Inrock), Perimeter a další komponenty.
Vzhledem k vyšší ceně jsou tyto určeny pro
speciální použití.

Nastříkáno, nafoukáno
Foukané izolace slouží především
k tzv. vnitřnímu zateplení. Osvědčily
se i v podlahách, ve stěnách a stropech,
ve střešním souvrství. Garantují dokonalou
bezespárou izolaci i v těžko přístupných
místech a prakticky nevyžadují žádné
montážní či demontážní práce. Používá se
například celulózové vlákno, aplikované
za sucha nebo jako nástřik do tloušťky 15 cm
(objemová hmotnost zhruba od 30 kg/m3
u vodorovných až do asi 70 kg/m3 u svislých
konstrukcí). Existuje také foukaná izolace
z minerální vlny (např. Climastone®),
polystyreny s příměsí grafitu (Easy-fill)
zafoukávané do konstrukcí trvale vystavených
zvýšené vlhkosti apod. K moderním
materiálům pak patří i kanadská izolační pěna
ICYNENE, která k aplikaci nepotřebuje
parotěsnou fólii a hodí se k zateplení
nízkoenergetických i pasivních domů.

R a da o d b o R n í k a
1
2
3
4
5
6
7
8

Skladba zateplovacího systému COMPRI® (CIUR)
1. Zdivo – například plná cihla – 450 mm
2. Vnější vápenocementová omítka – 20 mm
3. Kapsa FT65
4. Foukaná celulózová izolace CLIMATIZER PLUS®
– 205 mm
5. Expandér UE85
6. Dřevovláknitá izolační deska UdiSPEED® – 40 mm
7. Stěrka UdiGRUNDSPACHTEL® s armovací
tkaninou – 5 mm
8. Vnější omítka UdiPERL® – 1,5 mm

Ing. Petr Vacek,
manažer technické podpory
Isover, autorizovaný inženýr pro
pozemní stavby
ČKAIT.
„Způsob zateplení novostavby
podle současných požadavků
stanovuje projektová dokumentace. V případě
menší rekonstrukce lze realizovat zateplení
i svépomocí. U klasických cihlových domů se
většinou používá vnější kontaktní zateplovací
systém z EPS nebo minerální vlny o tloušťce
120–160 mm, který se lepí a mechanicky kotví
na stěny, v soklové části se používají polystyreny odolnější vodě. V případě zateplení
okálů (předchůdce dnešních dřevostaveb) se
postupuje tak, že se konstrukce stěny otevře
z vnějšku, zkontroluje se stav dřeva, parozábrany, stará skelná vata se nahradí minerální
vlnou vyšší kvality a vnější záklop se provede
buď kontaktně s omítkou, nebo je možné zvolit
provětrávanou fasádu. Lze provést i zateplení
z vnitřní strany, nicméně tuto variantu je nutné
vždy konzultovat s projektantem, neboť hrozí
větší riziko kondenzací a plísní.“

Icynene je stříkaná, difuzně otevřená pěna.
Produkty Icynene zajišťují zdravější, energeticky
úspornější a tišší domovy a stavby (LIKO-S)

Pravidla kontaktního zateplení
Tepelněizolační vrstva musí být celoplošně
souvislá při zachování roviny a stejné tloušťky.
Práce se zahajují montáží zakládací, soklové
lišty (používaná hliníková varianta je však
natolik vynikajícím tepelným vodičem, že
v kontaktu s izolantem vytvoří tepelný most,
vhodnější je proto plast). Na spodní hraně se
vytvoří tzv. okapní nos, umožňující bezpečný
odtok stékající vody. V místě okenního
a dveřního nadpraží se doporučuje speciální
okapní lišta. U kontaktních systémů s izolací
připevňovanou pouze lepením musí plocha
přilepená k podkladu tvořit nejméně 40 %
plochy izolačního prvku. Lepidlo se nanáší
v tl. 5–10 mm na zadní stěnu desky po celém
jejím obvodu v pásu širokém 50–80 mm
a také uprostřed desky (na 2 až 4 místech)
ve formě terčů velikosti dlaně. Desky lze lepit
i celoplošně. Při lepení desek z minerální
vlny s příčnou orientací vláken se lepidlo
celoplošně „namázne“ na povrch desky
zubovou stěrkou s výškou zubů 8 až 10 mm.
Hmota však nesmí vyplnit spáry.
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Zateplení domu izolací
z dřevovláknitých tepelněizolačních
desek firmy Unger Diffutherm®
skládajících se z měkké části, která
se přikládá přímo ke stěně (sama
vyrovnává povrch cca 2 cm) a tvrdé
části, na kterou se aplikuje difuzně
otevřená omítka (CIUR)
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stavba zateplovací systém y
O r i e n tač n í c e n a z at e p l e n í (Kč/m 2 )
fasádní polystyren EPS 70 F (tl. 140 mm)
lepicí a stěrková hmota
armovací tkanina
talířová hmoždinka plast trn 10/210 mm (6 ks/m2)
polystyrenová zátka EPS 70 mm
penetrace pod omítku
silikonová omítka 1,5 mm
doplňkové, systémové prvky (lišty atd.)
montážní práce (lepení, stěrkování, omítka)
montáž lešení s pronájmem a dopravou
úklid + odvoz suti
CELKEM:

160
80
20
35
15
20
130
60
440 (150 + 150 + 140)
145
30
1 140 Kč/m2

O r i e n tač n í c e n a p r Ov ě t r áva n é fa s á dy (Kč/m 2 )
lešení (montáž, pronájem, demontáž)
145
otluk + omítka do tl. 40 mm (bez materiálu)
130
materiál nosného roštu dřevo (kov)
420 (470)
montáž roštu
180
izolace s montáží
450
obklady (např. Novabrik THERM)
1 100 (1 m2 = 50 tvarovek)
úklid + odvoz suti
30
CELKEM

2 455 (2 505) Kč/m2

Ceny jsou uvedeny s 15% DPH a průměrnou marží dodavatelské firmy okolo 15–20 %

Příprava fasády domu pro aplikaci
kontaktního zateplovacího systému
inzerce

stavba ZATEPlOVACí SySTéM y

Provrtaný ementál
Desky z minerální vlny s podélnou orientací
vláken je nutno z konstrukčních důvodů
připevnit i mechanicky. Používají se
hmoždinky, jejichž konstrukce (plastové
tělo) dokáže minimalizovat tok tepla
a změnu vnějších povrchových teplot v okolí
hmoždinky. Důležitý je i počet a druh
hmoždinek, což řeší statické posouzení
pro ten který druh zateplovacího systému.
Nejmenší počet hmoždinek (pokud výrobce
nestanoví jinak) činí z konstrukčního hlediska
4 ks/m2. Manuál k „rozmístění“ hmoždinek
zpravidla dodá výrobce systému. Hmoždinky
se osazují do vyvrtaných otvorů (o 10 mm
hlubších, než je předepsaná kotevní délka
hmoždinky) zpravidla 3 dny po nalepení
izolačních desek. Talíř hmoždinky nesmí
přesahovat přes povrch izolace, naopak se
zatlačuje asi 2 mm do izolačního materiálu,
přestěrkuje se a do tmelu se zatlačí perlinka
(armovací síťovina). Kontaktní zateplovací
systém se k podkladu kotví plastovými
talířovými hmoždinkami s plastovým trnem
(pro EPS) nebo kovovým trnem (pro MW).
Na ploše 1 m2 se vrtá 4–8 ks děr, jejichž
hloubka v nosném podkladu (zdivu) by měla
být minimálně 5 cm. Délku hmoždinky tedy
určuje tloušťka izolantu + vrstva lepidla +
min. oněch 5 cm. Nejčastěji se hmoždinky
osazují do tzv. „T styků“ mezi deskami
a do ploch v místech podlepení. Pásy výztuhy
se vzájemně překrývají v šířce 10 cm, v rozích
se instalují rohové profily. Rovný a vyschlý
povrch se nepenetruje a „natáhne“ se finální
omítka...

R a da o d b o R n í k a

Precizně provedené zateplení fasády
kontaktním zateplovacím systémem
(BAUMIT)

Ja k s e s k l á dá š ac h ov n i c e
Rozhodující je první řada. Na nárožích se
desky kladou s přesahem střídavě po řadách
na vazbu, kolem okenních a dveřních otvorů
se připevňují s přesahem 5 až 10 mm oproti
konečné hraně rohu. Po zatvrdnutí se přesahy
seříznou. Navazuje-li izolační deska boční
hranou na odlišný podklad (částečně na cihle
a dílem třeba na oplechování parapetu), konstrukční spára musí být pružně utěsněna proti
průniku vlhkosti a vody pod desku. Otevřené
spáry mezi izolačními komponenty do šířky
4 mm se vyplňují hmotou podle doporučení
výrobce systému (většinou polyuretanovou
pěnou).

Nasucho, s provětráváním
Podstatou řešení provětrávaných izolačních
systémů je izolace s odvětrávanou
vzduchovou mezerou a obkladem fasády.
Z příkladů lze uvést Novabrik z masivního
umělého kamene, Marmoroc z betonu
a mramorové drti, cihelnou variantu zavěšené
fasády ArGeTon (Wienerberger) nebo různé
keramické prvky. Existují i náhrady z PVC,
lisované segmenty se speciální povrchovou
úpravou a jiné varianty. Má-li systém správně
fungovat, musí vzduch v mezeře proudit,
čímž dochází k jeho ohřívání od vnější fasády
(v zimě i vlivem tepelných ztrát z interiéru).
Ohřátý vzduch stoupá vzhůru, dochází
k proudění rychlostí 0,5 až 1,0 m/s, které
odvětrává tepelnou izolaci. Teplý vzduch
absorbuje značné množství vlhkosti (vyšší
než vzduch studený). Tím se tepelná izolace
poměrně rychle vysuší a opět plní svoji roli.
V souvrství se zejména v létě mohou brzy
ráno na povrchu tepelné izolace vysrážet
kapky rosy, případně může dojít k zafoukání
142

Fasády se zadní ventilací systému Novabrik
vykazují nejenom velké užitné vlastnosti
a trvanlivost, ale nabízí i řadu estetických
originálních možností řešení fasády
(NOVABRIK)

Ing. arch. Šárka
Křivinková,
Novabrik Czech,
s. r. o.
„V současné
době se čím dál
větší oblibě těší
bezkontaktní, aktivně odvětrané
fasády a na českém trhu je
z čeho vybírat. Správný výběr ovlivňuje vzhled,
stálobarevnost, funkčnost, životnost i údržba.
Důležité je dodržení instrukcí a montážních
návodů při realizaci kotevního roštu, což má
značný vliv na bezpečnost a finální vzhled.
Z hlediska funkčnosti je nezbytné, aby fasádní
obklad nezadržoval srážkovou vodu v ložných
spárách jednotlivých pohledových prvků.
Dalším kritériem volby je životnost. Výhodou
jsou materiály skládané suchou cestou, které
časem nepopraskají a neodlepí se.“

Provětrávané fasády
Před praktickou realizací je především
vhodné ujasnit si, zda provětrávaná fasáda
(nebo předvěšená provětrávaná fasáda) bude
prioritně plnit funkci ochrannou či „jen“
tepelněizolační. Celková tloušťka skladby
(včetně tepelné izolace, odvětrávané mezery
a fasádních prvků) může dosáhnout až 40 cm.
Na fasádu se používají nejrůznější obklady
(např. cementovláknitými, cementopískovými,
lamelami z kompozitů, šablonami z povrchově
upraveného hliníku, z montážních betonových
prvků či dílčích komponentů z kamene
a dalších materiálů). Výhodou řešení je
zmíněná eliminace vlhkosti a kondenzace
vodních par ve zdivu, samozřejmě tepelná
izolace, dále vysoká protipožární odolnost
a skvělá protihluková izolace. Konstrukce
dovoluje tepelnou roztažnost, předností
je i rychlá montáž tzv. suchou cestou.
Provětrávané fasády lze umístit i na nerovné
povrchy, systém působí jako ochrana proti
erozním účinkům a konečně je zde i estetický
vzhled fasády. Jedinou nevýhodou je snad jen
poněkud vyšší cena realizace.
ko n ta k t y

dešťové vody. Provětrávaná fasáda s izolací
deskami z minerálních nebo celulózových
vláken ovšem umožňuje difuzi vodních par.
Kapilární vzlínavost transportuje vlhkost
ze zdiva přes tepelnou izolaci směrem
k provětrávané mezeře.

www.ciur.cz
www.isover.cz
www.novabrik.cz
www.rigips.cz
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správná třída ochrany proti hluku
komerční prezentace
Ochrana proti hluku

Zvuková izolace proti hlučným sousedům

F

E

D

C

B

A

Hluk nás obklopuje různou intenzitou
a vFmnoha
celý den. Je tedy přirozené,
Od
do Aúrovních
– proprakticky
každýpopožadavek
že toužíme
najít doma takovou oázu klidu, která by nám umožnila potřebnou relaxaci. Bohužel se
Útlum hluku
správná třída ochrany proti hluku
velmi (Index
častovážené
stává, že namísto
s hlasitými
sousedy.
< 45 dB blahodárného
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≥ 57 dB
≥ 62 dB
stavební vzduchové
neprůzvučnosti R’w)

Normální řeč

zcela srozumitelné,
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částečně
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všeobecně slyšitelné
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Hlasitá řeč,
TV, rádio
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Těžká doprava
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Práh bolesti
(hladina Akustického
tlaku)

70 dB

Narušuje psychickou pohodu, snižuje duševní výkonnost

90 dB

Poškození sluchu při déletrvajícím působení

140 dB

Poškození sluchu při krátkodobém působení

Působení na lidský organismus

Tichá místnost, les
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Neruší

Rušná místnost přes den

25–35 dB

Občas ruší
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50–60 dB

Narušuje psychickou pohodu, snižuje duševní výkonnost

Hlasitá řeč, TV, rádio

70 dB

Narušuje psychickou pohodu, snižuje duševní výkonnost

Těžká doprava

90 dB

Poškození sluchu při déletrvajícím působení

Práh bolesti

140 dB

Poškození sluchu při krátkodobém působení

Normální řeč
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KOMERČNÍ PREZENTACE

Rekuperace PAUL: až čtyřiadevadesátiprocentní účinnost!
V běžném rodinném domě připadají zhruba
tři čtvrtiny spotřeby energie na vytápění.
A zároveň platí, že při klasickém větrání
okny až padesát procent z celkové spotřeby
tepla uniká.

Srdcem každé rekuperační jednotky
je tepelný výměník. Převádí teplo
z odváděného vzduchu z domu
do chladného přiváděného vzduchu
z venkovního prostředí. Čím více tepla
se ve výměníku předá, tím je vyšší
účinnost jednotky a tím více energie
potřebné na topení v domě se ušetří.
Patentově chráněná konstrukce tepelného
kanálkového výměníku PAUL (na obrázku)
zajišťuje účinnost až 94 %!

Ano, více než třetina energie, která má zajišťovat
jistý obytný komfort, tedy často jen proletí oknem!
Docela luxus… Už jenom z tohoto důvodu by
ke každé energeticky úsporné budově měla patřit
technologie řízeného větrání s rekuperací tepla.
A když si uvědomíme, jak bývá se vzácným, byť
odpadním teplem obecně nakládáno, musíme
uznat, že systém řízeného větrání s rekuperací
je do skutečně energeticky úsporného domu
žádoucí pořídit co nejvýkonnější. A pak je
hned třeba dodat, že rekuperační systémy
německé značky PAUL pracují i s více než
devadesátiprocentní účinností!
PAUL je pojem
Kdykoli se mluví o rekuperačních systémech
řízeného větrání, bývá právě pojem PAUL uznáván
asi jako třeba značka Pilsner Urquell mezi pivy
nebo Mercedes v prostředí automobilů. Společnost
PAUL Warmeruckgewinnung GmbH má dnes
v nabídce nejširší sortiment jednotek řízeného
větrání s rekuperací tepla pro pasivní domy. A jako
evropská jednička proslula mimo jiné tím, že v roce
2002 byla prvním dodavatelem rekuperačních
zařízení, který získal právo označovat svoje
produkty prestižním osvědčením Výrobek
vhodný pro pasivní domy. Certifikát udělil Institut

dr. Wolfganga Feista, v kategorii pasivní dům
jednoznačně respektovaná evropská veličina.
Ověnčeno tituly
Kompletní sortiment jednotek PAUL pro řízené
větrání s rekuperací tepla je prostřednictvím
společnosti BEAM ČR k mání také v České
republice. Týká se to i nejzajímavějšího nového
výrobku řady nejvýkonnějších rekuperačních
zařízení PAUL – jednotky CLIMOS F 200.
Přichází na zdejší trh ověnčena titulem z prestižní
přehlídky PLUS X AWARD 2014. Jedná se
o nejrespektovanější světovou soutěž v oblasti
inovací a životního prostředí. A jednotka PAUL
CLIMOS F 200 byla mezi adepty na ocenění
úspěšná ve více kategoriích. Dostala hlavní ceny
za inovaci, funkčnost i ekologii. Navíc porota
vyhodnotila tento produkt v konkurenci jiných
dodavatelů rekuperačních jednotek jako Nejlepší
výrobek roku.
Vejde se všude
Koncepční řešení jednotky PAUL CLIMOS F 200
zahrnuje například také funkční prvek zamezující
zamrznutí kondenzátu či standardně používaný
vlhkostní výměník. Servis je bezproblémový,
jednotka má moderní tvar a originální design,

ve srovnání s konkurencí má jen zhruba poloviční
hmotnost. A co je zvlášť důležité, dodavatel pro
český trh alternativně nabízí možnost doplňovat
celý systém rozvody víceméně plochého průřezu,
s výškou pouze pět centimetrů. Díky tomu je
možné zařízení instalovat rovněž v místech,
kde to pro jiné výrobky tohoto druhu nepřipadá
v úvahu a koncepce tohoto řešení značně
usnadňuje konstrukce stropů i podlah.
(cb)

KO N TA K T
BEAM ČR, s. r. o.
klientské centrum a prodejní a výdejní sklad
V Areálu 1227, 252 42 Jesenice u Prahy
www.rekuperace-tepla-beam.cz
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Dřevo kolem Dokol a
Krásné, účelné, ekologické, moderní. Takové jsou dřevěné
fasády z dnešního pohledu.
TexT: STojan Černodr inSki | FoTo: archiv Firem
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řevěné obložení fasád jde
znovu do obliby. i když
tento způsob obložení
rodinných domů byl v naší
architektuře ve větší či
menší míře zastoupen
vždy. Připomíná nám to například mnoho
štítů vesnických domů či fasád v menších
městech. vidět jsou i naleštěné fasády
z počátku devadesátých let minulého století,
kdy se dřevo začalo opět více prosazovat
do architektonických projektů rodinných
domů.
k této tradici se v posledních letech
přidává nová, která ctí dřevo jako přírodní
živý materiál, který pracuje. vidíme proto
dřevěné fasády ošetřené nikoli silnovrstvými
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V létě chladí, v zimě hřeje, navíc
dřevěná fasáda rodinným domům
prostě sluší
Velmi důležitá je kvalitní surovina. Zde je použito
kvalitní dřevo ze Sibiře. Neméně důležité je
správné usušení a kvalitní ohoblovaní (SECA)

nátěry v kombinaci různých barev, ale
dřevěné plochy ošetřené přírodními
oleji, jejichž majitelé se nebojí přiznávat
patinu času – zašednutí dřeva pod vlivem
meteorologických podmínek. nevadí jim,
že část fasády, na kterou během dne svítí
více času sluníčko, je jinak zašedlá než ta,
na niž více prší apod. Prostě takto pojatá
dřevěná fasáda je součástí přírody a má právo
na svůj život. Zajímavé je, že v návaznosti
na tento trend roste i zájem o tuzemské
dřeviny, přičemž ekonomická otázka není
hlavním motivem podobných rozhodnutí. ať
už jste příznivci rustikálního pojetí, nátěry
upravené fasády či přírodního stylu, je nutné
říci, že dřevo na fasádě působí vždy dobře,
exkluzivně a stavbě prospívá.
můj Dům 10 · 2015
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Fyzikální výhody a užitné vlastnosti

Dřevo na fasádě se dobře kombinuje
i s jinými tradičními materiály, jakými
jsou například kámen či omítka
(ASCO)

Dřevem obložená provětrávaná fasáda
má v lecčems odlišné vlastnosti od častěji
používaných kontaktních zateplovacích
systémů. Rozdílné stavebně fyzikální
parametry tak mohou přinést uživatelům
i vyšší kvalitu vnitřního prostředí, delší
životnost obvodové stěny a mnoho dalších
výhod. Pokud je ovšem vše správně technicky
provedeno a navrženo z vhodných materiálů.
Přínosem dřevěných provětrávaných fasád
je zejména vyšší odolnost proti vlhkosti
v konstrukcích – přebytečná voda se může ze
stěn snadno odpařovat, v případě navlhnutí
stěna dobře a bezpečně vysychá. Celá skladba
tedy může být difuzně propustná a při
aplikaci na starší zdivo u rekonstrukcí či
zbytková technologická voda u novostaveb
může unikat ven a méně zatěžuje interiér
budovy. V případě, že dojde k mimořádnému
provlhnutí konstrukce – přívalový déšť,
havárie vnitřní instalace, zaplavení budovy
atp., může skrze vysoce difuzně propustnou
skladbu tato voda snadno pomalu vysychat.
U rozebíratelných fasád lze vyjmout i nejvíce
provlhlý izolant a nahradit jej suchým
nebo lze ponechat po určitý čas stěnu zcela
otevřenou – a tím vysychání výrazně urychlit.
Dřevostavba s provětrávanou fasádou tak

inzerce

CENOVÁ DOSTUPNOST - garantujeme pevnou smluvní cenu
KVALITA - dohlížíme na výrobní i stavební postupy a kvalitu materiálu
RYCHLOST VÝSTAVBY - postavíme dům již za 3 měsíce

www.domy.sok.cz
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Moderní rodinné domy

objektiv FASá DA

může být paradoxně vhodnější do záplavových
území než dům s neprodyšným zateplovacím
systémem.
Další výhodou je vyšší tepelná stabilita
stěny. Vzduch je dobrý izolant a jeho
cirkulace v provětrávané dutině nedovoluje
v létě přenést teplo z rozehřáté osluněné
povrchové vrstvy do interiéru stavby. Podobný
princip se uplatňuje i u provětrávaných
střešních konstrukcí – tady už o přínosu
řešení nikdo nepochybuje, ale ve stěnách si
tento efekt ještě ne všichni stavebníci plně
uvědomují.
V neposlední řadě jsou dřevěné obklady
používány všude tam, kde hrozí mechanické
poškození zateplovací vrstvy stěny (u vstupů,
pobytových ploch, krytých teras atp.), kde
zároveň využijete i příjemné působení
přírodního teplého materiálu. Je určitě
příjemnější opírat se při sezení o dřevěné
palubky než o dutě znějící hrubý povrch
kontaktního omítkového zateplovacího
systému.

Výběr dřeva na fasádu
Není to vůbec jednoduchý úkol, použité
řezivo má totiž nejzásadnější vliv na výsledný
vzhled, a proto je mu věnována ze strany
stavebníků velká pozornost. Ostatní
prvky – kotvení, podklad, nátěr – snadno
vyřeší odborníci, ale volba pohledově se
uplatňujícího materiálu je pro každého
stavebníka klíčová. Charakter povrchu je dán
profilací a šířkou profilů. Moderní je nyní
hladký vzhled s minimální nebo naopak
plně přiznanou spárou. Výrazněji frézované
dekorativní profily mohou být náchylnější
k poškození deštěm a mrazem, proto je
lepší se jim pro exteriérové použití vyhnout.
Méně se vyskytují šupinovitě překládané
obklady či tvary imitující obliny roubení.
Vybírat můžete z dřevin tuzemských nebo
zahraničních. Těžba a obnova tropických
lesů mnohdy neodpovídají našim představám
o udržitelném rozvoji, takže řezivo
z rovníkových oblastí bychom měli používat
jen ve zcela výjimečných případech a vždy
bychom přitom měli trvat na použití dřeva
certifikovaného FSC (Forest stewardship
council).
Alternativy, čím nahradit exotické
dřevo (vyznačující se tvrdostí a odolností
proti vlivům počasí) bezesporu existují.
Běžně se u distributorů můžeme setkat se
sibiřským smrkem, modřínem či kanadským
cedrem, jež jsou vzhledově podobné našim
dřevinám a nepůsobí zdaleka tak cizorodě
jako strukturou odlišná tropická dřeva
a vlastnostmi se jim v mnoha ohledech
vyrovnají.
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Kontaktní zateplovací systém z vláken borovice tvoří izolační dřevovláknité desky
Udi vyráběné firmou Unger Diffutherm®,
které jsou určené pro dodatečné vnitřní,
ale i vnější zateplení objektů.
Dřevěná vlákna z jehličnanů jsou dokonalým přírodním izolantem, a proto desky
Udi umí v létě akumulovat teplo a v zimě
zabraňují tepelným ztrátám. Jejich použitím se vytvoří dokonalá tepelná pohoda
bez plísní a tepelných mostů.
Způsob aplikace kontaktního systému
UdiRECO® je velmi jednoduchý. Tepelněizolační dřevovláknitá deska se skládá
z měkké části, která se přikládá přímo
ke stěně – vyrovnává nerovnosti povrchu
o výšce cca 2 cm – a tvrdé části, na kterou
se aplikuje difuzně otevřená omítka. Součinitel prostupu tepla je U=0,29 W/m2K.
Takže, můžeme říci, že dřevo inteligentním způsobem dosáhlo na metu, která
doposud patřila výhradně polystyrenům
a minerálním izolantům.

Tuzemské dřeviny nabízí
ekonomické řešení
Z našich dřevin se nejčastěji používá smrk,
který se ale nevyznačuje velkou životností
a vzhledově se výrazně mění. Mnoho
historických staveb je jím (jako nejdostupnější
dřevinou) obloženo, a i když letitá patina
zaslouží obdiv, na novostavbě se většinou volí
jiné alternativy. Kvalitnějším hustším dřevem
(s menšími ročními přírůstky) se vyznačuje
smrk dovážený ze severských zemí či Sibiře.
Vzácněji se u nás můžete setkat s jedlí, která
je odolnější alternativou, vzhledově smrku
velmi podobnou. Odolnost jedle dokládá
její používání na štípané střešní šindele,
ale i u ní se projevuje vliv stárnutí, šednutí
do charakteristického stříbřitého tónu.
Modřín patří k odolnějším, charakterizuje
jej však výraznější barevná proměnlivost –
v neošetřeném provedení výrazněji šedne až
černá, takže změna vzhledu je nápadná a je
třeba s dynamikou proměny počítat už při
barevném konceptu domu. Tmavý přírodní
modřín si přímo říká o výrazně barevná okna
či kombinaci se světlou omítkou. Poslední
z našich dřevin je borovice, která má méně
pravidelný růst, tendenci se kroutit a praskat.
Velká barevná odlišnost je mezi odolným

jádrem a měkčí, světlejší bělí. Tím způsobené
výrazné žíhání působí ve větších plochách
rušivě, proto se borovice v exteriérech příliš
často v přírodním provedení neuplatňuje.
Tmavším odstínem lazury lze však tyto
nevýhody potlačit. Listnaté řezivo se
u nás pro exteriérové aplikace výrazněji
neuplatňuje, jednak pro vysokou cenu,
horší opracovatelnost, jednak pro ne vždy
vyhovující životnost.

Dřevo v jiné podobě
Na vzestupu obliby jsou také produkty
ze dřeva, které lze na fasádě uplatnit.
Jde například o obklady formou desek
z konglomerovaného dřeva – překližka,
dřevoštěpkové desky apod., které vynikají
kromě odolnosti proti povětrnostním vlivům
také nízkou cenou. Tyto desky se šroubují
na fasádu a i přes vzduchovou mezeru mezi
obkladem a svislou nosnou konstrukcí je
vhodné, aby nebylo podkladní zdivo vlhké.
Desky odpovídají současným trendům
a praxe napovídá, že se zřejmě na obkládání
fasád budou stále více prosazovat. Navíc
se díky svému lehce retro stylu výborně
hodí k designu strohých moderních staveb
současné architektury.
Můj důM 10 · 2015

Chránit dřevo zejména
na fasádě, kde je
vystaveno přímým
vlivům klimatických
změn, není snadné.
Moderní nátěrové
hmoty – například krém
na ochranu dřeva, to
dokážou (REMMERS)

Druh

Krycí vrstva
v μm

Krytí

Vhodnost

Poznámka

Neošetřené dřevo

–

–

ano

Při působení povětrnostních
vlivů povrchy nejdříve flekaté
a později šedé. Tvoří se trhliny.

Transparentní /
bezbarvá vrstva
(„bezbarvý lak“)

> 30
doporučeno

bezbarvá

podmíněně

Musí být zaručena dostatečná
ochrana proti UV záření.
Používat pouze systémy
prověřené na stálost
v povětrnostních podmínkách
(podle EN 927-3 působení
povětrnostních podmínek
2 roky).

Impregnační
lazura, tenká
vrstva lazury

0–ca 20

polotransparentní

ano

Tvoří se trhliny.

Střední vrstva
lazury

ca 20–60

polotransparentní

ano

Možnost tvorby trhlin.

Silná vrstva lazury

> 60

polotransparentní

ne

Pro fasády se nedoporučuje,
neboť vzniká riziko tvorby
hniloby. Vhodné výhradně pro
stavební díly, které udrží stálý
rozměr (okna a vnější dveře).

Krycí lak

ca 30–60

krycí

ano

Nutno vyvarovat se příliš
silných vrstev (> ca 60 μm),
neboť vzniká riziko tvorby
hniloby.

Zdroj Seca
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servis proFesioná l na sTav bě

hasiči v roli preventistů
Jako by toho stavebník neměl na starosti víc než dost. Ke všem těm nezbytným
„papírům“ od hygieniků, cestářů, energetiků a mnoha dalších nutně potřebuje
i písemné dobrozdání hasičů.
TexT: peTr saulich | FoTo: archiv Firem a redakce
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plnit podmínky požární
bezpečnosti je totiž nezbytně
nutné nejen v projektové,
ale i v realizační fázi stavby
a následně při jejím užívání.
odborné stanovisko
k požární bezpečnosti se tedy stalo nedílnou
fází díla, ovlivňující jeho výslednou
podobu od umístění přes architektonické
a dispoziční řešení až po volbu konstrukcí,
materiálů a výrobků. o rozhovor jsme
požádali technika požární ochrany pana
miroslava hurta.
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Hasiče, stejně jako policisty nebo
záchranku většinou voláme, až když jsme
v úzkých. Vy však působíte také a možná
především v oblasti prevence. Tedy PŘED
případnou neblahou událostí. Čeho všeho
se ve vztahu ke stavbě a jejímu užívání tato
činnost týká?
právnické a podnikající fyzické osoby jsou
povinny plnit povinnosti na úseku požární
ochrany ve všech prostorách, které užívají
k provozování činnosti (§ 2 zákona 133/1985
sb. – zákon o požární ochraně). odborně
způsobilé osoby v požární ochraně (dále po)

kontrolují dodržování předpisů o požární
ochraně a zajištění těchto objektů pomocí
věcných prostředků požární ochrany (např.
hasicí přístroje). dále vypracovávají dle
požadavků zákona jeho prováděcí vyhlášky
(vyhl. 246/2001 sb.) a dalších platných
předpisů v po dokumentaci pro daný objekt
(např. začlenění objektu dle požárního
nebezpečí, požární řády, požární poplachové
směrnice atd.).
To vše se vztahuje na podnikatele, ale co
obyčejný občan? Součástí žádosti o územní
Můj důM 10 · 2015

Pož árně be zPečnostní
řešení ob sahuje návrh
koncePce Pož ární
be zPečnosti z hledisk a
PředPokl ádaného
stavebního řešení
a zPůsobu v yužití stavby
Co všechno požárně bezpečnostní řešení
zahrnuje, čeho se týká a kdo je oprávněn je
vykonávat?
Požárně bezpečnostní řešení obsahuje návrh
koncepce požární bezpečnosti z hlediska
předpokládaného stavebního řešení a způsobu
využití stavby. Přitom vychází z výšky stavby,
stavebních konstrukcí, umístění stavby
z hlediska předpokládaných odstupových
vzdáleností, údajů o navržené technologii
a používaných (skladovaných) látkách.
Zároveň řeší příjezdové komunikace, nástupní
požární plochy pro požární techniku, zajištění
požární vody nebo jiných hasebních látek,
dále předpokládaný rozsah vybavení objektu
vyhrazenými bezpečnostními zařízeními,
zhodnocení možnosti provedení požárního
zásahu a grafické vyznačení umístění stavby
s vymezením předpokládaných odstupových
vzdáleností a zmíněné příjezdové komunikace…
Je z vašeho hlediska nějaký rozdíl mezi
novostavbou, rekonstrukcí staršího objektu,
změnou užívání stavby nebo nejrůznějšími
svépomocnými úpravami bydlení?
Pokud je uděleno stavební povolení k provedení
novostavby, přestavby – rekonstrukce objektu
nebo je nahlášena změna užívání, musí být
na objekt zpracováno PBŘ. Při úpravách
objektu svépomocí musí majitel dbát, aby
při úpravách nedošlo k porušení požárně
bezpečnostních předpisů.
Jaký je vlastně rozdíl mezi kontrolou, prohlídkou
a revizí? A jsem vůbec povinen umožnit třeba
právě hasičům vstup do svého domu?
Požární kontroly se dělí na kontroly prováděné

Státním požárním dozorem (SPD), ty hlásí tento
úřad 7 dní před jejich zahájením. Další kontroly
se týkají dodržování předpisů o PO a provádějí
se formou preventivních požárních prohlídek,
prohlídky provádí odborně způsobilá osoba
v požární ochraně. Cílem těchto prohlídek
je odstranění zjištěných závad a odchylek
od žádoucího stavu. Četnost vychází ze začlenění
objektu podle stupně požárního nebezpečí.
Dále se provádějí kontroly hasicích přístrojů
a požárních hydrantů – 1x ročně. Tyto kontroly
se týkají především bytových domů a nebytových
objektů, vlastníci rodinných domů tuto povinnost
nemají, záleží na jejich vlastním uvážení.
Termín revize se v PO nepoužívá, setkáme
se s ním např. při revizích hromosvodů, elektro,
tlakových nádob atd. Hasiče na svůj pozemek
nebo do objektu musí vlastník pustit jen při
zdolávání požáru, popř. při provádění jiných
záchranných prací.
V současné době je velmi aktuálním tématem
výměna zastaralého způsobu vytápění nebo
topného zdroje za nový. Nezbytná revize je jen
záležitostí kominíků, nebo i hasičů?
Při přechodu z pevných paliv na plyn je třeba
provést vyvložkování komína žáruvzdornými
vložkami. Kontrolu komínů provádějí v souladu
s Nařízením vlády č. 91/2010 kominíci.
Provedou vyčištění komínového průduchu,
komín prohlédnou kamerou, zkontrolují těsnost
kotle na únik plynu a vystaví zprávu o kontrole.
Hasiči jen doporučují, aby hořlavé látky (hlavně
v půdních prostorách) byly umístěny nejméně
1 metr od vnějšího povrchu komínového tělesa.
Vraťme se ještě k prevenci a bezpečnosti – je
vybavení rodinného domu požárním hlásičem
a hasicím přístrojem povinné a jaký „hasičák“
si případně pořídit?
Novostavby kolaudované po roce 2008 musí
být podle přílohy 4 vyhlášky č. 23/2008 Sb.
vybaveny požárním hlásičem a práškovým
hasicím přístrojem s hasební schopností 34A.
Té odpovídá práškový přístroj PG6.

odborník
Miroslav Hurt
V požární ochraně působil od roku 1978 jako
hasič v ZPÚ Poldi Kladno (profese – strojník,
velitel družstva, velitel
směny a náčelník strojní
služby). Od roku 1994
pracuje jako požární
a BOZP technik.

inzerce

řízení a následně stavební povolení nebo
ohlášení je také dobrozdání hasičů. Většina
stavebníků ovšem nad tímto požadavkem
nechápavě kroutí hlavou…
Stavební úřad požaduje po stavebníkovi
vyjádření hasičů, že – v souladu se stavebním
zákonem (zákon č. 183/2006 Sb.) – nedojde
při stavbě k porušení požárních předpisů.
Tento dokument vypracovaný osobou odborně
způsobilou v PO je součástí projektové
dokumentace a nazývá se Požárně bezpečnostní
řešení (PBŘ).

TEXT: ADA M KREJČÍK | FOTO: FENIX, RD RÝ MAŘOV

PODL AHOVÉ TOPENÍ
VE SVĚTLE „T VRDÝCH“ DAT
Reference od skutečného uživatele řekne tisíckrát více než reklamní samochvála.
Přinášíme vám data ze zátěžové zkoušky energetické spotřeby elektrického
podlahového topení měřené v domě NOVA 101 od společnosti RD Rýmařov.

J

e téměř jisté, že všechny firmy si
budou do nebes vychvalovat svoje
výrobky, ať už jde o auta, mobilní
telefony, hračky nebo o rodinné
domy. Vy jako potenciální koncoví
uživatelé se tak ale dostáváte do svízelné
situace. Když už si myslíte, že jste se rozhodli
pro tu nejlepší variantu, když už se těšíte, že
máte vyhráno, přijde nová informace, která
váš pohled na věc absolutně změní. Čemu pak
ale věřit? Zástupci firmy, nebo obyčejnému
člověku, který produkt odzkoušel a chce
svůj názor předat dál? Pochopitelně, že
zkušenostem uživatelů.

Dům pod drobnohledem
Přinášíme vám zkušenosti uživatele, který
se svou rodinou bydlí v domě NOVA 101
od RD Rýmařov. „Jako první zákazníci jsme
se rozhodli pro elektrické podlahové vytápění
v celém domě. Jedná se o podlahové topné fólie
ECOFILM a topné kabely ECOFLOOR firmy
Fenix Jeseník s centrální regulací BMR. To bylo
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nejhorší rozhodování. Nekonečné výpočty o tom,
co se vyplatí a co ne. Zohledňoval jsem pořizovací
náklady, provozní náklady, servisní náklady,
prostě vše, co se dalo. Prošel jsem všemožné typy
vytápění od tepelného čerpadla s teplovodním
podlahovým vytápěním, s radiátory, přes plynový
kotel, elektrokotel až k infrapanelům. Elektrické
podlahové topení mi stále vycházelo jako nejlepší.
Měli jsme z toho strach, ale zbytečně. Vytápění
funguje naprosto spolehlivě, rychle a k naší velké
spokojenosti. Každá místnost se reguluje zvlášť
a přesně tak, jak je nastaveno. Spotřebu elektrické
energie za celý dům včetně vytápění, ohřevu
TUV (máme dva solární panely SunWing)
a kompletní potřebu domácnosti po měsících
ukazuje následující tabulka.“

Orientace a vybavení domu
Majitel domu vedl všechny záznamy spotřeby
opravdu vzorně a nezapomněl upřesnit ani
tak klíčová fakta, jako je orientace domu
i jeho vybavení. „Vchod domu je orientován
na severovýchod, takže slunce obchází dům

přes boční stěnu a zahradu a zapadá u garáže.
Topení je nastaveno pro celý dům na 22 °C,
v obýváku na 23 °C. Do konce ledna byla
manželka s dcerou doma na mateřské. Běžně
větráme, dost tepla unikne při příchodu
a odchodu z domu – obouváme a vyzouváme
se venku.
Máme standardně vybavenou domácnost:
pračka, 2 lednice s mrazákem (obě cca 10 let
staré), 2 stolní počítače, 2 TV, mikrovlnku,
horkovzdušnou troubu, indukční desku,
úsporné zářivky ve světlech. Tarif máme
D45d, tj. 20 hodin denně NT pro celý dům,
měsíční poplatek za jističe 3 x 25A je 360 Kč,
zálohy 3 500 Kč/měsíc.“

Kde topit elektřinou?
Názor majitele domu potvrzuje dlouholeté
zkušenosti odborníků našeho největšího
výrobce elektrických topných systémů
Fenix Jeseník. Je třeba si uvědomit, že
elektrické vytápění není univerzální, paušální
řešení pro jakýkoliv objekt. Pokud však
MŮJ DŮM 10 · 2015

ALTERNATIVY PODLA HOVÁ A NA LÝZA

mluvíme o energeticky úsporných montovaných domech, jakými
dnešní dřevostavby nesporně jsou, může nízkoteplotní velkoplošné
podlahové a stropní vytápění, kombinované ve vybraných místnostech
a prostorách se sálavými panely, majiteli přinést nízké náklady jak
při pořízení, tak i při provozu – a to platí i při našich současných,
poměrně vysokých cenách elektrické energie. K tomu je třeba připočíst
bonus v podobě maximálního tepelného komfortu, nulových nákladů
na údržbu, bezobslužný provoz a čistý vzduch bez víření prachu.

TA B U L K A
Měsíc/rok

Topení NT

III/12
IV/12
V/12
VI/12
VII/12
VIII/12
IX/12
X/12
XI/12
XII/12
I/13
II/13
CELKEM (kWh)
CELKEM (Kč)

232
377
64
28
0
0
10
282
505
971
1072
831
4372
11 367

TUV NT

Ostatní NT

Celkem NT

VT

49
140
37
56
40
21
62
188
286
297
287
223
1686
4 383

790
226
251
252
267
292
242
271
266
273
257
141
3528
9 173

1071
743
352
336
307
313
314
741
1057
1541
1616
1195
9586
24 923

59
50
55
60
55
66
53
64
61
61
56
52
692
2 214

Poznámky k tabulce:
Stálá platba za jistič 3 x 25A je 360 Kč/měsíc,
tj. 4 320 Kč/rok. Hodnoty jsou uváděné
v kWh, NT 2,60 Kč/kWh, VT 3,20 Kč/kWh.
Cena u společnosti ČEZ je 31 457 Kč za rok,
tzn. 2 621 Kč/měsíc

mu?j du?m10 228x145 gr:Sestava 1

20.7.2015

7:55

Stránka 1

Dům Nova 101 od společnosti
RD Rýmařov, ve kterém měření
spotřeby probíhala
inzerce

www.f enixgroup.cz

>> vytápění,
které má styl <<

Sálavé skleněné panely GR
osloví příznivce designu. Díky svému reprezentativnímu provedení
jsou přímo předurčeny aby se staly tou pověstnou třešinkou na
dortu, která finalizuje výjimečný interiér.

alterNativy nov inK y v r eKu Per Aci

NoviNk y v rekuper aci
Rekuperace neboli zpětné získávání tepla z odpadního
vzduchu nabývá na významu. Čím zajímavým vývojáři nových
technologií překvapí tentokrát? K novinkám patří decentrální
větrací jednotky s rekuperací tepla a vlhkosti.
TexT: AdA m KrejčíK | FoTo: Archiv

H

ned dvě nové decentrální
větrací jednotky
s rekuperací tepla a vlhkosti
představila společnost
Zehnder. modely Zehnder
comfoAir 70 a comfoSpot
50 můžete velmi jednoduše instalovat bez
potrubních rozvodů, a přesto lze využívat
předností komfortního větrání. hodí se nejen
pro rekonstrukce, ale mohou být flexibilně
navrženy do novostaveb. ve velkých bytech
můžete využít několik jednotek.
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Optimalizace vlhkosti vzduchu
jde o první decentrální větrací jednotky
vybavené entalpickým výměníkem, který
zpětně získává jak teplo, tak vlhkost. Příjemně
zvlhčuje vzduch v zimě a zabraňuje vzniku
kondenzátu, přenosu plísní a množení
bakterií. membrány lze snadno vyčistit
propláchnutím výměníku vodou, zabezpečíte
tak vysokou účinnost rekuperace i po mnoha
letech. větrací jednotky s entalpickým
výměníkem se osazují do obvodových stěn,
pracují bez omezení až do teploty -5 °c.

Velkoryse dimenzovaný entalpický výměník
zajišťuje optimální využití tepla
a vlhkosti z odváděného vzduchu

news2015

k instalaci pouze vyvrtání otvoru ve zdi
(průměr 340 mm) a přívod elektřiny 230 V.
Do vyvrtaného otvoru se vloží montážní trubka,
která se dá libovolně zkrátit podle tloušťky
stěny – od 350 do 600 mm. Do ní se napevno
zasune těleso jednotky z EPP, ve kterém je
umístěna veškerá technika včetně entalpického
výměníku. Na fasádě, jakož i v obytném
prostoru je vidět pouze nenápadný krycí panel
o rozměrech 376 x 380 x 50 mm, který se dá

V L A S T N O S T I Z E H N D E R C O M FOA I R 70
Plocha větrané místnosti: do 65 m2
Výměna vzduchu: až 65 m³/h vzduchu
Hlučnost: 23 dB (A)
Obsluha: LED displej
Rozměry: 660 x 440 x 145 mm
– Čtyři volitelné úrovně větrání.
– Indikace potřeby výměny filtrů.
– Využití až 89 % tepla a 71 % vlhkosti z odváděného vzduchu.
V L A S T N O S T I Z E H N D E R C O M FO S P OT 50

Decentrální větrací jednotka Zehnder
ComfoAir 70 je vhodná k zabezpečení
čerstvého vzduchu pro jednu místnost nebo
malý dvoupokojový byt. Čerstvý vzduch se
dodává a vydýchaný odvádí jedním otvorem
ve zdi (průměr otvoru je 280 mm, k provozu je
zapotřebí přívod elektřiny 230 V. ComfoAir
70 umožňuje také napojení druhé místnosti.
Jednotku nainstalujete v obývacím pokoji,
do kterého přivádí v závislosti na ročním období
ve výměníku předehřátý nebo ochlazený vzduch.
Plochým potrubím (o výšce pouhých 51 mm),
integrovaným do zdi, se obývací pokoj propojí
s kuchyní, odkud se nasává vlhký vydýchaný
vzduch. Mikroventilací bez průvanu a víření
prachu se tak provětrají obě místnosti.

Zehnder ComfoSpot 50
Decentrální větrací jednotka Zehnder
ComfoSpot 50 pro větrání jednotlivých
místností nebo malých bytů potřebuje
2015 · 10 MŮJ DŮM

nalakovat a tím opticky přizpůsobit prostředí.
Ve vnitřním krycím panelu je integrováno
ovládání jednotky, můžete volit ze čtyř rychlostí
větrání nebo jednotku vypnout. Displej
upozorňuje na potřebu výměny filtrů, snadno je
vyměníte i bez nářadí. Jiná údržba není nutná.
Zabudovaný entalpický výměník dokáže zpětně
získat až 82 % tepla a 78 % vlhkosti.

PŘ E S V Ě D Č T E S E S A M I
Od září 2015 je nově otevřeno předváděcí
a školicí centrum Husky & Zehnder Akademie,
Vídeňská 573, 252 42 Vestec u Prahy

www.rako.cz

Zehnder ComfoAir 70

keramické
obklady
s důrazem
na design

inzerce

V rozmezích teplot mezi -5 °C a -15 °C je
automaticky aktivována ochrana jednotek proti
zamrznutí.

Plocha větrané místnost: do 45 m2
Výměna vzduchu: až 55 m³/h vzduchu
Hlučnost: v třímetrové vzdálenosti činí hladina
hluku jednotky při dodávaném objemu
vzduchu 30 m³/h pouhých cca 25 dB(A)
Příkon: cca 5 wattů
Roční náklady na spotřebu elektřiny: méně než
300 Kč za rok

serie
air

alternativy NáVšTěVA

Projekt pěti pasivních domů v Chelčicích
dokazuje, že i u nás mohou vyrůst rodinné
domy patřící svou koncepcí do třetího tisíciletí.
Nehledejte zde ale žádnou hi-tech sterilitu
nebo neovladatelné technologie! Bydlení musí
být co nejpříjemnější

Navštívili jsme jeden z pěti vzorových pasivních domů postavený v jihočeských
Chelčicích. Není to první pasivní dům, který jsme si prohlédli, přesto nás příjemně
překvapila promyšlená koncepce a pečlivý přístup ke každému detailu.

D

ům pod názvem Ambient
1 je jeden z pěti pasivních
rodinných domů (dva
už stojí), projektovaných
v malebné obci Chelčice
v jižních Čechách. Už
zběžná prohlídka nás přesvědčila, že se
dům od běžné výstavby či obdobných
projektů výrazně odlišuje, například kvalitou
provedení i technologickou koncepcí, která
dalece předběhla svoji dobu. Energetická
nenáročnost a důraz na zdravé prostředí
v domě zaručují nebývale příjemné bydlení
v klidné lokalitě. Bez nadsázky lze říci, že
jsme zde mohli zažít, co to znamená nový
životní styl v bydlení.

Vítejte ve třetím tisíciletí
„Vsadili jsme na princip vzorového domu,
kde si můžete vše osahat a vyzkoušet. Během
156

týdne zde byly na návštěvě tři manželské
páry a všichni byli velmi spokojeni. Pro nás
bylo důležité, že měli možnost na vlastní
kůži okusit příjemné prostředí našeho domu
a že si odsud odnášejí – podle jejich reakcí –
pozitivní pocit. Snažíme se domy projektovat
a stavět tak, aby morálně patřily do třetího
tisíciletí, “ zasvěcuje nás do filozofie stavební
firmy CB Building její majitel Václav Trobl.
„Vycházíme z čistého obdélníku, tedy tak, jak
se stavělo dřív. Pokud by někomu náš dům
připadal tvarově příliš strohý, nabízíme víc
variant. Nám šlo o střídmou, jednoduchou
a přitom promyšlenou architekturu,
neurážející své okolí s historickou zástavbou,“
vysvětluje myšlenková východiska projektant
domu Tomáš Hlavín z projekční kanceláře
Archmod. „Jde o vyzkoušený tvar, který
zapadá do stávající zástavby i volné krajiny.
Na základě mnoholetého hledání ideální

formy pro obyvatele naší republiky se nám
podařilo docílit optického klamu, kdy dům
zvenku vypadá jako středně malý a uvnitř
dvakrát tak velký. Toho jsme docílili
dvěma způsoby: jednak jsme využili plnou
výšku stavby, takže je otevřená až nahoru
do podkroví, takže zde není žádný podhled
na kleštinách a šikminy jdou až do špičky.
Druhá věc je použití takzvané bezchodbové
dispozice. U klasických projektů, které se
dnes staví, vás hned po vstupu do domu
a zádveří pohltí chodba, která bývá mnohdy
neprosvětlená a tmavá. A v té chodbě máte
najednou dveře do pokoje a do ložnice,
takže si připadáte jako v malém penzionu.
Toho jsem se chtěl vyvarovat. Naše dispozice
využívají galerie, která působí tzv. chrámovým
efektem.“
Prostor je maximálně využit také díky
umístění ložnice dole v přízemí, což má svoji

Sympatick ý obdélník
v paSivním
Standardu
TexT: A dA m KrejčíK | FoTo: jiří HurT

Základní idea tvaru domu se drží
staročeského stavebního stylu, tedy
úzkého obdélníku, který je prověřen
staletími a který díky tomu zapadá
do stávající zástavby i volné krajiny

alternativy návštěva

Dům má díky pečlivému přístupu k detailům, izolaci a použitému
vápenopískovému zdivu Sendwix minimální tepelné ztráty. K pozitivní
bilanci přispívají i solární panely a vzduchotechnika (mřížka vlevo dole)

Vybavení je nadstandardní – zakázková kuchyňská linka i schodiště
pocházejí z dílny firmy Trobl. Pod kuchyňskou linkou je vidět vysávací
štěrbina centrálního vysavače

Prostor interiéru působí velmi
prostorně a vzdušně – stavba je totiž
otevřená až nahoru do podkroví

logiku. Ložnice architekti navrhují v patře z ekonomických důvodů, aby
se jim zvětšil prostor v přízemí. „Rodinný dům přitom funguje generačně,
kdy přízemí je v podstatě samostatná bytová jednotka pro rodiče a nahoře
jsou pokoje, ložnice a koupelna dětí. V momentě, kdy odrostlé děti
odejdou z domu, stává se patro prostorem pro příležitostné návštěvy.
Častou chybou je proto podřizovat návrh dispozice domu prvním čtyřem
letem života s malými dětmi, kdy je praktické umístit dětský pokoj vedle
ložnice rodičů. Tím se ale poněkud vytrácí soukromí, a to my nechceme.
Naopak, až budou rodiče v důchodu, nebudou muset překonávat schodiště
a mohou využít bezbariérové pohodlí v přízemí.“

Zdroje energie
Klíčový pro status i provoz pasivního domu je způsob, jak dům získává
energii a hospodaří s ní. V pasivním domě jde většinou ne o vytápění,
ale spíš o dotápění. Podle autora projektu Tomáše Hlavína jsou proto
tepelná čerpadla technologickým přežitkem – alespoň pro pasivní domy.
A logicky svůj názor zdůvodňuje: „Nejpoužívanější tepelné čerpadlo
systému vzduch/voda je ve své podstatě efektivnější elektrokotel. Tepelné
čerpadlo má význam pouze u velkých a nezateplených domů, a čím větší
jsou tepelné ztráty domu, tím větší je i efektivita čerpadel. To znamená,
že u pasivního domu se vám investice do tepelného čerpadla nikdy
nevrátí.“
Vyhraněný názor má Tomáš Hlavín i na solární technologie: „Nacházíme
se ve středním pásmu, kde oproti Rakousku máme o dvacet dní méně
slunečných dnů. Někomu by to mohlo připadat jako triviálnost, ale má
to ten důsledek, že v zimě, kdy sluneční energii nejvíce potřebujete, jí
máte nejméně. Jsou ale lokality, například na jižní Moravě v okolí Brna,
v teplejších nížinách, tam solární technologie účinnost mají. Ale čím více
se blížíte k horám, tak je slunce méně. Proto jsem při hledání zdroje tepla
pro naše domy zužitkoval svůj velký koníček – fyziku. Konkrétně mě
zajímalo, jak složitě se musí energie přeměnit. V krbu pálíte dřevo, což
není nic jiného než využití transformované sluneční energie. Uvědomil
jsem si, že ve chvíli, kdy nevyrábíme teplo, ale elektřinu, si s ní pak v domě
můžeme dělat, co chceme. V krbu získáte jen teplo, kdežto pomocí
fotovoltaiky získáte elektřinu. Nakonec i zakladatel myšlenky pasivního
domu prof. Feist tvrdí, že pasivní domy mají být co nejjednodušší –
i technologicky. Ale tak to většinou není, domy jsou přetechnizované
a majitelé neumí své domy ovládat.“

Sázka na fotovoltaiku
Nakonec tedy zvítězila fotovoltaika. „Sice platí, že v létě vyrobí panely
víc energie než v zimě, ale pokud si vyberete kvalitní panely, tak i zimní
rozptýlené světlo elektřinu vyrobí. Nejdůležitější ale je nastavit poměr
mezi výrobou elektrické energie a její spotřebou. Nesmíte se ovšem
snažit, aby vám fotovoltaika pokryla v zimě 100 % spotřeby elektřiny,
protože to znamená, že v létě jí vyrobí 300 %!“ Na střeše je instalováno
12 polykrystalických fotovoltaických panelů Kyocera – (12 panelů),
které jsou řízeny hybridním měničem Fronius. Díky tomu nebylo nutné
montovat stykače, protože měnič si veškerou distribuci elektřiny –
z panelů i ze sítě, řídí sám.
Systém výroby elektřiny je nastaven tak, že pokud je přebytek proudu, jde
například do bojleru a teprve potom do sítě. Projektant nám také prozradil,
jakou ohromnou výhodu elektřina v pasivním domě představuje: „Kromě
řízeného větrání nám pro provoz pasivního domu postačí zcela běžné
spotřebiče. Například bojler DZ Dražice s technologií Smart stojí kolem
šesti tisíc korun, přitom jde podle mě o nejefektivnější a nejkvalitnější
bojler na trhu.“ Dalším zdrojem tepla jsou nízkoteplotní sálavé panely
a podlahové topné kabely od společnosti Fenix Jeseník. Infrasálavé panely

inzerce

V jednoduchosti je síla

alternativy NáVšTěVA

jsou v domě na stěnách i na stropě. Díky
jednoduché instalaci stály panely a podlahové
topení 55 tisíc pro celý dům.

p o r ov n á n í p o ř izovac í c h n á k l a d ů pa s i v n í h o a b ě ž n é h o d o m u
Položky

Standardní dům

Řízené větrání

1 001 200

860 500

U vzorového domu je instalováno standardní
rovnotlaké větrání s rekuperační jednotkou
Atrea, řady Duplex. Čerstvý vzduch je
do místností přiváděn podlahovými mřížkami,
použitý odváděn centrálními odtahy.
Koupelny, WC a kuchyň jsou odvětrávány
samostatným potrubím.
Řízené větrání, účinná filtrace, centrální
vysavač a důraz na použití nezávadných
materiálů a promyšlená instalace mají
pozitivní dopad na zdraví obyvatel domu.

PSV (pomocná stavební výroba)

1 165 500

1 001 600

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ, DEŠŤOVÁ,
PŘÍPOJKA, RETENCE DEŠŤOVÉ VODY

95 000

95 000

VODOINSTALACE

72 000

72 000

VYTÁPĚNÍ

95 000

231 400

308 000

158 000

Spodní stavba a izolace
Základem každého pasivního domu je
sofistikovaně tepelně zaizolovaná obálka budovy,
včetně podlahy a obvodových stěn. Základové
pasy a železobetonová deska se nijak neliší
od běžných staveb, ovšem pod touto deskou
i podél základových pasů je nasypané a zhutněné
granulovité pěnové sklo REFAGLASS. Tento
násyp při tloušťce až 50 cm vytváří jednolitou
tepelněizolační vrstvu, na níž dům plave jako
na „teplé matraci“ bez tepelných mostů. Podlaha
nad zmíněnou deskou je navíc izolována
podlahovým polystyrenem ve třech vrstvách
o tloušťce 80 + 50 + 50 mm.

ELEKTROINSTALACE
VZDUCHOTECHNIKA
DOTACE NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
CELKEM BEZ DPH

Koupelna s velkoformátovou dlažbou
na podlaze, pod kterou se ukrývá
elektrické podlahové topení Ekoflor Fenix

140 000

12 200

-350 000

–

2 526 700

2 430 700

V tabulce jsou uvedeny pořizovací náklady
pasivního vzorového domu a odpovídajícího
standardního domu. Uvedené náklady neobsahují
sazbu DPH, ostatní vedlejší náklady (přesun
výrobních kapacit, zařízení staveniště, projekt,
revize), oplocení a hrubé terénní a sadové úpravy
pozemku. Dále v pořizovacích nákladech nejsou
uvedeny dokončovací práce a materiál, podléhající
konečnému výběru majitele (vnitřní malby, veškeré
podlahové krytiny, obklady, zařizovací předměty,
výtokové baterie, vnitřní dveře a vnitřní parapety
oken, vnitřní schodiště, vestavěný nábytek a svítidla)

Jistota vápenopískových stěn
Nejdůležitější část obálky je bezesporu
obvodová stěna, kde se podařilo díky
subtilnímu vápenopískovému zdivu
SENDWIX tloušťky 17,5 a 24 cm dosáhnout
úspor vnitřního prostoru až o 6,6 %.
Výsledkem je tedy více místa, dokonalé
akumulační vlastnosti a nepřekonaná pevnost
vápenopískového zdiva, což dává domu
záruku bezpečí a dlouhé životnosti. Kvalita
zdiva je patrná již při samotném zdění, kdy
tvárnice vykazují pevnost i při dodatečném
sekání a řezání. Nepraskají ani jinak se
nerozpadají, jak je tomu u jiných zdicích
systémů. O vápenopískovém zdivu není příliš
známé, že má schopnost odstínit elektrosmog,
který je palčivým tématem dnešní doby.

Izolace a skladba zdí
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Vzorový pasivní dům

HSV (hlavní stavební výroba)

Na zdivo SENDWIX navazuje kontaktní
zateplovací systém zakončený strukturovanou
omítkou, případně fasádním obkladem
z cihelných pásků či imitace kamene a dřeva.
Izolaci tvoří fasádní grafitový polystyren se
zvýšeným tepelným odporem v tloušťce až
35 cm. Celá skladba stěny byla podrobně
navržena s ohledem na dokonalý tepelný
a difuzní odpor, takže nehrozí tvorba plísní
na vnitřním povrchu ani skryté hromadění
vlhkosti uvnitř konstrukce.

Aby byl provoz domu co nejjednodušší
a uživatelsky co nejpřívětivější, je střecha
osazena dvanácti fotovoltaickými panely

Špičková střešní okna Velux Integra jsou
vybavena a ovládána chytrým ovladačem
a dotykovým displejem

Střecha a teplo
Střešní plášť je tepelně izolován pomocí
tří vrstev minerální vláknité kamenné vlny.
Rafinovaná konstrukce krovu eliminuje pomocí
I-nosníků tepelný most v místě krokve, navíc
propůjčuje celé střešní konstrukci dokonalou
tuhost. Proto se není třeba bát deformací, jak
tomu bývá u tradičních krovů, způsobených
můj dům 10 · 2015
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Technické údaje
Dispozice: 4 + kk

obytné prostory I zázemí

Zastavěná plocha: 107,77 m2
Užitná plocha: 149,61 m2
Výška hřebene: 7,5 m
chodba

zádveří

Sklon střechy: 45°

jídelna

Orientace vstupu: sever

techn. místnost

obývací pokoj
ložnice

Zdivo: vápenopískové zdivo SENDWIX KM
Beta tl. 240, 175 a 115 mm

kuchyň
koupelna

Strop: keramicko-betonový strop miako
Krov: dřevěný vázaný krov z nosníku I-stabil
Střešní krytina: betonová skládaná krytina
přízemí

Energetické hodnoty objektu:
Měrná roční potřeba tepla na vytápění: EA
= 15–17 kWh/m2/rok
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky
budovy: Uem = 0,17 W/m2K

pokoj

Průvzdušnost obálky budovy: n50 ≤ 0,6/h

chodba

pokoj

WC

Účinnost zpětného získávání tepla z odváděného vzduchu: η ≥ 85 %

koupelna

patro

sesycháním konstrukčního dřeva. Riziko
popraskání sádrokartonových podhledů je
tak minimální. Parozábrana je nedílnou
součástí každé střechy a je palčivým místem,
protože zamezení průniku vzdušné vlhkosti
z interiéru do konstrukce střechy je nanejvýš
důležité. Projektant vsadil na dlouholeté
zkušenosti v oboru a parotěsnicí fólii doplnil
dřevoštěpkovou deskou s voděodolnou úpravou.
U konstrukce střechy je důležité a vhodné
nenavrhovat ji jen s cílem zajistit co největší
tepelný odpor, ale také s ohledem na teplotní
fázový posun. Jinými slovy jen dostatečná
tloušťka izolantu nezabrání, aby se v letních
měsících konstrukce nepříjemně zahřála. Čím
je zde konstrukce hmotnější, tím lépe.

ko n Ta k T y
CB Building, stavební společnost
www.cbb.cz – rodinné domy na klíč
ARCHMOD
www.archmod.cz
KM BETA
www.kmbeta.cz

2015 · 10 Můj důM

Dům je vybaven i domovní kamerou, takže
z interiéru pohodlně vidíte, komu otvíráte branku
i dveře. Vypínače pochází z produkce společnosti
Schneider Electric a neschází ani elektronický
zabezpečovací systém

Technologické srdce domu „bije“ v technické
místnosti. Kromě rozvodů vzduchu a vody
zde najdete kontrolní prvky fotovoltaiky
a vzduchotechniky, elektro skříňku, bojler
i agregát centrálního vysavače Husky
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Typový rodinný dům
Prima

Prima je prima
Rodinný dům Prima firmy Hoffmann
V nabídce úspěšného katalogu zmíněné firmy nepatří dům PRIMA k novinkám, ale k domům, které si již získaly
své četné příznivce. Společnost Hoffmann dodala stavební systém VELOX na více než dvě desítky domů tohoto
typu, z nichž některé byly projekčně „upraveny na míru“ dle požadavků konkrétních zákazníků.
Tento dům, svým stylem spíše městský, svými
půdorysnými rozměry 10,32 m x 10,32 m
naplní potřeby i vlastníků menších pozemků.
Přes nevelkou zastavěnou plochu 106,50 m2
nabízejí dvě nadzemní podlaží samotného
rodinného domu dostatek místa k pohodlnému
bydlení pro 4–5člennou rodinu, což je dáno
i oběma plnohodnotnými výškami obou podlaží,
bez zkosení v druhém podlaží typickém pro
valbové a sedlové střechy. Střídmý tvar domu,
téměř funkcionalistický, a jednoduchá stanová
střecha, s možným využitím solárních panelů
s ideální orientací vůči slunci, je opticky oddělen
se spodní úrovní parapetů oken v druhém
nadzemním podlaží odskočením fasády.

U tohoto domu se v typové variantě nepočítá
s garáží, ale již byly provedeny stavby tohoto
domu s individuálními úpravami dle požadavků
zákazníků (podsklepení domu, rozšíření prvního
nadzemního podlaží o garáž a sklad technického
zázemí).
Kvalitu bydlení, které je dáno jednoduchými, ale
účelnými dispozicemi, prosklenými plochami
s orientací na jihozápad, které díky spojení se
stavebním systémem VELOX nebudou znamenat
přehřívání interiéru, energetickou úsporností
a kompaktností celé stavby je korunováno
venkovní terasou nabízející příjemné posezení
po každodenním pracovním shonu.

Dům s obestavěným prostorem 796,68 m3
může být vytápěn klasickými způsoby (plynem,
elektřinou) a stejně tak je možné, v rámci přípravy
projektu, využít i systém tepelného čerpadla
s umístěním v technické místnosti. Jako „záložní
zdroj“ je součástí domu i krbová vložka, která je
schopná v meziobdobí zima–jaro či podzim–zima
zajistit tepelnou pohodu propojeného prostoru
– obývací pokoj, jídelna, kuchyň a předsíň
s možnými rozvody teplého vzduchu do dětských
pokojů v patře, a zároveň i opticky zvyšuje
komfort bydlení.
Náklady na provoz domu (vytápění) jsou
nízké, vzhledem k tomu, že dům je navržen

PŘÍZEMÍ
PŘÍZEMÍ

PROČ SI

zádveří
zádveří
8,728,72
m2
předsíň
předsíň
4,734,73
m2
WC WC
+ umývárna
+ umývárna 2,882,88
m2
pracovna
pracovna
12,27
12,27
m2
obývací
obývací
místnost
místnost48,55
48,55
m2
spížspíž
0,700,70
m2
krytá
krytá
terasa
terasa
7,097,09
m2
VYBRAT
VELOX

Půdorysné
Půdorysné
rozměry
rozměry
domu
domu
Zastavěná
Zastavěná
plocha
plocha
Obestavěný
Obestavěný
prostor
prostor

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

10,32
10,32
x 10,32
x 10,32
m m
106,50
106,50
m2 m2
796,68
796,68
m3 m3
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PATRO
PATRO

Firma Hoffmann, která dodala stavební
chodba
chodba
7,697,69
m2 m2
systém VELOX nadětský
více
než
2000 staveb
dětský
pokoj
pokoj
18,22
18,22
m2 m2
od rodinných domů
až
po
bytové
dětský
dětský
pokoj
pokoj komplexy
18,22
18,22
m2 m2
ložnice
ložnicedodavatelem
12,27
12,27
m2 m2
a je dlouhodobě největším
šatna
šatna
m2 m2
stavebního systému
VELOX,
zajišťuje6,236,23
2
2
koupelna
koupelna
6,43
6,43
dodávky kompletních stavebnic VELOX m2 m2
WC WC
2,892,89
m m
pro hrubé stavby a také jejich montáž,
technická
technická
místnost
místnost
5,365,36
m2 m2
popřípadě zaučení pro montáž.
A pokud se ptáte, proč ke stavbě použít
právě stavební systém VELOX od firmy
Hoffmann, spol. s r. o., Chrudim, zde jsou
odpovědi:
1. Téměř 60letá tradice a prověřenost
systému VELOX (výroba zahájena
v Rakousku v roce 1956)

Půdorysy rodinného domu Prima

2. Vynikající tepelněizolační vlastnosti
a velká schopnost tepelné akumulace
díky sendvičové konstrukci obvodových
stěn

ze stavebního systému VELOX – „ztraceného
bednění“ na bázi štěpkocementových desek.
Zvolený tepelný odpor obvodové konstrukce
byl v tomto případě dán tloušťkou 15cm izolace.
3. Obrovská variabilita a stabilita systému
VELOX daná stavebnicovým systémem
Nyní je u všech typových domů firmy Hoffmann,
a následnou zálivkou
nosných
stěn
Všechna
Všechna
práva
práva
autora
autora
díla díla
jsoujsou
vyhrazena
vyhrazena
a chráněna
a chráněna
zákonem.
zákonem.
Bez Bez
souhlasu
souhlasu
je zakázána
je zakázána
výroba
výroba
kopiíkopií
a šíření
a
šíření
tohoto
tohoto
architektonického
architektonického
návrhu.
návrhu.
s výjimkou
domů
pasivních,
ve standardu
a stropů betonem
polystyren ze samozhášivého, stabilizovaného
4. Komplexní řešení obvodových
šedého polystyrenu s přísadou grafitu EPS plus
a vnitřních nosných stěn a stropů
a s hodnotou R=5,40 m2K/W, resp. U=0,18
(u vícepodlažních domů) ze stejného
W/mK. Velkou výhodou systému VELOX je
materiálu
tepelná akumulace nosného betonového jádra
5. Příznivá cena v porovnání
obvodových a vnitřních nosných stěn. Tato
s nadstandardními tepelněizolačními
výhoda znamená nízký účet za vytápění a velmi
vlastnostmi
příjemné vnitřní klima i v parných letních dnech
6. Odborná a kvalitní realizace
bez nutnosti klimatizovat = další vícenáklad
zaškolenými pracovníky firmy
za drahou elektrickou energii. Také z hlediska
7. Úspěšný katalog rodinných domů
zvukové izolace nabízí obvodové a zvláště
VELOX firmy Hoffmann s řadou
vnitřní nosné stěny VELOX, oddělující hlavní části
oceněných domů
domu, nadprůměrné hodnoty indexu vzduchové
Pokud se chcete o nabídce firmy Hoffmann
neprůzvučnosti.
dozvědět více, je možné si zdarma vyžádat
firemní katalog typových domů, ve kterém
najdete uvedené úspěšné domy i pětici
KONTAKT
PASIVNÍCH DOMŮ: SPRUCE 20 passive,
LIME 20 passive, MAPLE 20 passive,
MINERVA PASSIVE a PRIMA passive.
HOFFMANN, spol. s r. o., Chrudim
VELOX – stavební systém
Štěpánkova 98
537 01 Chrudim
tel./fax: 469 620 568
e-mail: velox@hoffmann.cz
www.hoffmann.cz

Stejně tak vám pracovníci firmy vypracují
cenovou nabídku na váš vlastní projekt
(i z jiných materiálů) a zajistí přepracování
na systém VELOX. Toto vše zdarma.

RD Prima – technické pohledy

Kancelář Hranice:
Bělotínská 288
753 01 Hranice na Moravě
tel.: 581 561 605
tel./fax: 581 561 330
e-mail: hoffmann.hranice@velox.cz
www.hoffmann.cz

komerční prezentace

Variabilní klasika pro město i venkov
Hledáte dům, který je komfortní a prakticky řešený? Potřebujete
rychle bydlet? Nechcete ztratit nervy, čas a přijít o peníze při stavbě
svépomocí? Společnost CANABA pro vás má řešení.
TexT: KrisTý na LišKová | FoTo: canaba

Od roku 1994, kdy byla představena jejich první generace,
si rodinné domy CANABA CLASSIC oblíbilo bezpočet
klientů jak v Německu, tak v Čechách i na Slovensku.
O oblíbenosti svědčí i to, že všechny jeho předešlé
generace získaly hned po svém uvedení na trh titul
Dům roku. Nyní přichází CANABA s revoluční inovací
a představuje již pátou generaci – projekt CLASSIC CITY,
který získal ocenění Dům roku 2015. Tento dům zkrátka
nebude nikdy „out“.
CANABA CLASSIC zapadá do české krajiny a v zástavbě
nepůsobí rušivě díky své nadčasové architektuře. Dobře se
hodí jak na venkov, tak do města.
Rychle a profesionálně
Domy CANABA CLASSIC jsou ideálním řešením pro
ty, kteří touží po bydlení ve vlastním rodinném domě,
chtějí bydlet rychle a nechtějí mít žádné starosti ani

plnohodnotná výška místností v druhém patře
přináší více prostoru i možnost využít dům
cLaSSIc cItY pro dvougenerační bydlení nebo
podnikání. Unikátní řešení střešní konstrukce
zvyšuje již tak bohatou nabídku užitné plochy

KOMERČNÍ PREZENTACE
s přípravou a financováním. A také když chtějí
jistotu, že stavba nebude ani o den delší a ani
o korunu dražší. Takovou jistotu vám může
dát jen firma s 25letou tradicí a více než 5000
realizovanými stavbami. Díky tomu jsou domy
CANABA CLASSIC nejčastější volbou pro ty,
kdo chtějí vysokou kvalitu a užitnou hodnotu
za rozumné peníze. Je to podobné, jako když
se při koupi auta rozhodnete pro škodovku.
Jelikož jde o montovanou stavbu, je doba
výstavby velice krátká. Jak se říká, nikdy není
vše dokonalé a každý takovýto projekt přináší
určité komplikace, ale stavění s CANABOU má
nesporné výhody v tom, že pracovníci firmy mají
dlouholeté zkušenosti a již postavili tisíce domů
typu CLASSIC, přičemž se s většinou zádrhelů
již setkali a jsou dobře připraveni na to, aby jim
předcházeli. Můžete tak pořídit celý dům včetně
základové desky od jednoho dodavatele. Prostě
bydlení „na klíč“.
Základní dispozice je pečlivě propracovaná,
ale zároveň variabilní a počítá i s možností
individuálních úprav podle představ klienta.
Existují případy, kdy v jedné ulici stojí několik domů
od CANABY a na první pohled vůbec nemusí být
patrné, že jde o jeden a ten samý typ domu.
Opět zvítězil
Varianta CLASSIC CITY je pátou generací
nejprodávanějšího domu v ČR, který aktuálně
získal prestižní ocenění DŮM ROKU 2015.
Důmyslně řešený rodinný dům nabízí několik
variant architektonického provedení včetně

PŮDORYSY RODINNÉHO DOMU CANABA CLASSIC CITY

PŘÍZEMÍ

PATRO

klasického se sedlovou střechou. Provedení
CLASSIC CITY přináší více vnitřního prostoru
a možnost využít dům pro dvougenerační bydlení
nebo podnikání. Technicky unikátní řešení střešní

i na menší parcelu. Uvnitř vás překvapí nejen
účelně navržená dispozice, ale především
neuvěřitelně velký vnitřní prostor. Samozřejmostí
je u CLASSICU možnost individuálního řešení

konstrukce zvyšuje již tak bohatou nabídku užitné
plochy (158 m2), přičemž kompaktní rozměr je
v souladu s velmi variabilními dispozicemi, které
v základním provedení 6 + 1 poskytují více než
dostatek prostoru i pro opravdu velkou rodinu.
Žádná hluchá místa, žádný zbytečný prostor,
každý centimetr plochy je důkladně promyšlen
a beze zbytku využit. Unikátní technologie
výstavby je zárukou nízkoenergetického provozu
a nízkých provozních nákladů.
Při pohledu zvenčí oceníte kompaktní rozměry
CLASSICU, díky kterým lze dům umístit

exteriéru i dispozic. Na přání klienta je možné
i individuální provedení fasády, oken, instalace
balkonu, zádveří, kryté terasy nebo garážového
stání či několika druhů garáží apod. Zkrátka
každý dům může být originál.

Chytře vyřešený exteriér i interiér domu CANABA CLASSIC
dobře ladí s atraktivní cenou, která zpřístupňuje bydlení
ve vlastním domě i mladým rodinám. Díky kompaktním
rozměrům lze dům umístit i na menší parcelu

Dostatečné zázemí
V projektu je v neposlední řadě pamatováno
i na „provozní“ místnosti, jako jsou šatna,
komora, spíž či místnost pro domácí práce, které
bývají problém zejména, když se rozhodnete
zrekonstruovat starší dům, kde musíte tyto

KOMERČNÍ PREZENTACE
PŮDORYSY RODINNÉHO DOMU CANABA CLASSIC

PŘÍZEMÍ

prostory složitě vymýšlet a hledat na ně místo.
U CLASSICU je na vše pamatováno předem
a zákazníci jednohlasně přitakávají, že toto je
jedna z věcí, kterou si z počátku neuvědomovali,
ale nyní si bez tohoto řešení nedovedou
představit život.
Na vlastní oči
Projekt na papíře vypadá vždycky pěkně
a promyšleně, ale ne každý má prostorovou

Navštivte Centrum vzorových domů
Pokud stále váháte, který typ domu si postavit,
doporučujeme, abyste si udělali malý výlet do
Centra vzorových domů v Nehvizdech u Prahy
a domy si osobně prohlédli a zkusili si na vlastní
kůži, který by vám vyhovoval.

představivost jako architekt a raději by si celý
dům předem prošel, ohmatal a na vlastní smysly
ozkoušel, jak se bude v tomto prostoru cítit. Vždyť
to má být nový domov a měl by člověku padnout
jako druhá kůže! I proto se vyplatí vypravit se na
výlet do některého ze vzorových domů CANABA.
Ty si můžete prohlédnout na několika místech
v republice, ale zdaleka nejvíce jich najdete
v Nehvizdech u Prahy v nedávno otevřeném
Centru vzorových domů.

Centrum vzorových domů je jedinečný projekt
využívající know-how a zkušenosti s provozem
podobných center v sousedním Německu. Je
určen nejen všem lidem uvažujícím o stavbě
rodinného domu, ale pro širokou veřejnost se
zájmem o moderní, ale především dostupné
bydlení.

PATRO

Od svého otevření přilákalo Centrum již stovky
návštěvníků, jak mladé rodiny, hledající cenově
dostupný dům, tak i náročné klienty, kteří mají
zájem o exkluzivní bydlení v domě přesahujícím
svým vnitřním prostorem i vybavením běžné
bytové potřeby. Součástí areálu Centra vzorových
domů je i infocentrum, ve kterém odborníci
poskytují užitečné informace o všech otázkách
souvisejících s pořízením nového bydlení,
od výběru domu až po jeho financování.
Centrum vzorových
domů je otevřeno
od pondělí do neděle
od 10 do 18 hodin.
Do Nehvizd se
dostanete po dálnici
D11, exit 8. Vstup je
z ulice Kaštanová
nebo Lipová.

P OZ VÁ N K A N A P Ř Í Š T Ě

Centrum vzorových domů
v Nehvizdech u Prahy. Vstup je
zdarma a parkování je zajištěno
v areálu centra

Rádi bychom vás pozvali na fotonávštěvu domu
CANABA CLASSIC, kterou uveřejníme v příštím
čísle. Dům důkladně otestují naši experti na bydlení a sdělí vám své zkušenosti.

ADAM, 2 ROKY

Rodiče drogově závislí
Umístěn v SOS Sluníčku

SOS SLUNÍČKO

ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI
VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC

POMOZTE MU
PROŽÍT
ŠŤASTNÉ
DĚTSTVÍ
Díky vaší pravidelné podpoře
můžeme ohroženým dětem pomoci,
kdykoli to potřebují.

120 777 711 / 0300
WWW.SOS-VESNICKY.CZ
Láskyplný domov pro každé dítě

komerční prezentace

Barvy, úspory, komfortní bydlení

V ulici, která nese jméno Vincence Makovského, to tak mělo být odjakživa.
Ale nebylo. Na lepší časy se však zablýsklo. Jeden z domů revitalizovala
neratovická společnost KASTEN.
Rekonstrukcím a revitalizacím bytových domů
se společnost KASTEN věnuje už 20 let. Získala
mnoho zkušeností, dobrých referencí i ocenění
a především pověst firmy, která odvádí dobrou
práci za dobrou cenu.
Revitalizace znamenala opravit celý dům.
Zvenku i zevnitř. Vyměnit okna, aplikovat
kontaktní zateplovací systém, položit novou
fóliovou hydroizolační vrstvu střechy.
Repasovat klempířské prvky, rekonstruovat
zábradlí lodžií a opravit jejich podlahy a také,
byť to nebývá běžné, osadit trny proti ptactvu
na atice (ptákům nezřídka chutná zateplovací
polystyren). Kompletně byly rekonstruovány
i vstupní partie, aby po úpravách (teracové
dlažby, podlahové PVC, zabudované schránky,
povrchové úpravy stěn a zateplení podhledů)
získaly podobu reprezentativního prostoru.
Barevné řešení domu bylo vytvořeno ve
spolupráci architektů a autorů projektu. Barevně
jemná kompozice tvoří příjemný soulad s okolím.
Byť musely být, na žádost investora, v suterénu
namontovány mřížové prvky na oknech.
Zabezpečení domu proti vloupání je bohužel
dnes nezbytností.

Lokalita: Makovského 1339–1341, Praha 6
Investor: Společenství vlastníků Makovského
1339–1341, Řepy
Termín: 08/2011–02/2012
Vedoucí projektu: Martin Kopecký
Investiční náklady: 18,5 mil. Kč
Vzhledem k podzimnímu charakteru počasí bylo
dodržení poměrně krátkého termínu (3,5 měsíce)
koordinačně i technologicky velmi náročné.
Ale podařilo se. K plné spokojnosti investora.
Vysoká kvalita provedení zvýšila technickou
i užitnou hodnotu domu. Především se však
odrazila ve spokojenosti obyvatel domu.
A tak se snad dá i předpokládat, že významný
český sochař a designér by dílo v ulici, která
nese jeho jméno, ocenil.

KASTEN, spol. s r. o., je členem Cechu pro
zateplování budov, držitelem certifikátu ISO 9001,
ISO 14001 a OHSAS 18001, držitelem Osvědčení
odborné způsobilosti k provádění ETICS.
V roce 2010 společnost získala titul Firma roku
2010 Středočeského kraje.
V roce 2013 získala, v rámci CZECH TOP 100,
ČEKIA Stability Award 2013 s hodnocením AA
(vynikající).

kontakt
KASTEN, spol. s r. o.
Větrná 145
277 11 Neratovice – Byškovice
tel.: 318 647 150; 318 647 152
e-mail: info@kasten.cz, www.kasten.cz
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Ekonomické stavby, s. r. o

CANABA, a. s. – Praha

Ke Křižovatce 466, 330 08 Zruč u Plzně,
Slavkovská 1157, 683 01, Rousínov u Brna,
Pohranická ulica 391, 951 01, Štitáre u Nitry,
tel.: 337 825 782, 602 435 452
mail: info@ekonomicke-stavby.cz
www.ekonomicke-stavby.cz

Vzorový dům Classic ll, UNO ll
Otevřeno: Po–Ne 10–18 hod.
Praha-Nehvizdy
tel.: 844 020 202
e-mail: canaba@canaba.cz
www.canaba.cz

Program CHYTRÝ NÁJEM – možnost splácet svůj
dům bez nutnosti jednat s bankou.

Akciová společnost CANABA je největší dodavatel rodinných domů na klíč. Od svého vstupu
na český trh v roce 1991 postavila více než 5 000
domů. Unikátní moderní technologie je zárukou
kvalitního, úsporného a zdravého bydlení s garancí nejnižší ceny. Projekt domu je ZDARMA a doba
výstavby pouze 2–4 měsíce. CANABA garantuje pevnou cenu i termín dokončení a poskytuje
na konstrukci domu záruku 30 let. Vysokou kvalitu
domů CANABA, které získaly již 14 titulů Dům
roku a TOP Dům, si můžete prohlédnout ve vzorových domech po celé ČR.

Program POHODOVÁ STAVBA – stavba bez záloh. Zaplaťte svůj dům po dokončení a předání.

Domesi, s. r. o.

Program GÉNIUS – chytrý způsob, jak využít podporu státu a ušetřit 1 850 Kč každý měsíc.

Husitská 36, 130 00 Praha 3
tel.: +420 283 853 424
e-mail: prodesi@prodesi.cz,
www.domesi.cz

Ekonomické stavby jsou největším českým stavitelem zděných rodinných domů. ES staví domy výhradně nízkoenergetické a pasivní při nejvyšší míře
kvality staveb a služeb klientům. Právě míra služeb
klientům tuto společnost odlišuje od zbytku trhu.
Program KVALITA – špičkové materiály stavby, posudek soudního znalce na každou stavbu, normu
jakosti ISO 9001.

ATLAS referenčních DOMŮ – využijte možnost mluvit s některým ze 160 již bydlících klientů společnosti

Architektonické studio Prodesi navrhuje individuální
i typové dřevostavby, které společnost Domesi realizuje. Dům Futura NEO charakterizuje energetická
úspornost, jedinečná logika vnitřního uspořádání
a dostatek úložných prostor, to celé na necelých
100 m2 užitné plochy s dispozicí 5+kk. Dům je koncipován jak pro použití stavební technologie „two by
four“ (sloupková konstrukce), tak CLT technologie
(masivní dřevěné panely). Klient si může vybrat konečnou úpravy fasády. Je projektována také v pasivním standardu. Futura Freestyle je o variabilním
prostoru, který si upravíte podle svých vlastních
představ. Dům je navržen pro 3–4 osoby s dispozicí
3+kk a užitnou plochou 76,5 m2. Díky platformě je
však užitná plocha rozšiřitelná až na 108 m2 (4+kk).

Program RYCHLÉ ŘEŠENÍ – program pro spěchající. Stavba domu za pět měsíců.
Program NULOVÁ HOTOVOST – určený pro klienty, kteří chtějí celou cenu domu zaplatit úvěrem.
Program ÚVĚR na POZEMEK – zajistíme vám
výhodný úvěr na nákup pozemku.
Program MAXIMÁLNÍ SLUŽBA – způsob, jak
bezplatně získat vše potřebné ke stavbě. Projekt,
stavební povolení a výhodný hypoteční úvěr.
S dalšími programy ES a stejně tak s nabídkou
250 rodinných domů se můžete seznámit v bezplatném katalogu společnosti.
SPRUCE 20 PASSIVE

Hoffmann, spol. s r. o., Chrudim

Společnost EUROLINE CZ je největší dodavatel typových projektů rodinných domů za příznivé ceny a nabízí 906 originálních projektových
řešení, která najdete v katalogu i na stránkách
www.euroline.cz. Nabízíme varianty domů nízkoenergetických, pasivních, odolných a nově s inteligentním řízením. Nová třída domů Smartline.
Schvalování změn provádíme zdarma. Projekty
je možné objednávat z pohodlí vašeho domova
prostřednictvím internetu. Současně nabízíme
i možnost realizací na klíč za pevné ceny.

CHARIS

VELOX – stavební systém
Štěpánkova 97, 537 01 Chrudim 1
tel./fax: 469 620 569, 469 620 568
e-mail: velox@hoffmann.cz
pobočka: Bělotínská 288,
753 01 Hranice
tel.: 581 651 605, tel./fax: 581 651 330
e-mail: hoffmann.hranice@velox.cz
www.hoffmann.cz

EUROLINE CZ – Praha

FORTUNA

Společnost EUROLINE CZ je největší dodavatel typových projektů rodinných domů za příznivé ceny a nabízí 906 originálních projektových
řešení, které najdete v katalogu i na stránkách
www.euroline.cz. Nabízíme varianty domů nízkoenergetických, pasivních, odolných a nově s inteligentním řízením. Nová třída domů Smartline.
Schvalování změn provádíme zdarma. Projekty
je možné objednávat z pohodlí vašeho domova
prostřednictvím internetu. Současně nabízíme
i možnost realizací na klíč za pevné ceny.

INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT

EUROLINE CZ – Praha

přes 900 projektových řešení zděných
rodinných domů
Pražská 810/16
102 00 Praha 10-Hostivař
tel.: 281 017 115
bezplatná infolinka: 800 700 063
e-mail: info@euroline.cz, www.euroline.cz
+ 35 obchodních zastoupení po celé ČR

přes 900 projektových řešení zděných
rodinných domů
Pražská 810/16
102 00 Praha 10-Hostivař
tel.: 281 017 115
bezplatná infolinka: 800 700 063
e-mail: info@euroline.cz, www.euroline.cz
+ 35 obchodních zastoupení po celé ČR
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Firma Hoffmann – největší dodavatel stavebního systému VELOX pro Českou republiku a Slovensko s více
než 1 900 realizacemi nabízí kompletní stavebnice domů z vlastního úspěšného katalogu rodinných domů
i podle individuálního projektu zákazníků. V nabídce
typových domů firmy Hoffmann najdete i Domy roku
AFRODITE, ATHENU a JUPITER a Top domy FORTUNA, DIANA, CHARIS, MINERVA, PRIMA a LIME
20. Všechny mají společné jedno – stavební systém
VELOX, ze kterého jsou projektovány, a to, že jsou
energeticky úsporné, nízkoenergetické až pasivní. VELOX, původem rakouský stavební systém, vyráběný
v České republice, se používá na stavbách již více než
50 let a patří k prověřeným a osvědčeným stavebním
systémům. Skládá se ze štěpkocementových desek
tvořících „ztracené bednění“, které se vylévá betonem.
Právě spojení výborných tepelněakumulačních vlastností betonu s vynikajícími tepelněizolačními vlastnostmi desek VELOX s izolací z šedého polystyrenu tvoří
největší přednost celého systému. Systém VELOX tak
přináší výrazné úspory nákladů na vytápění. V základu
R = 5,40 m2K/W, resp. U=0,18W/m2K. Svojí variabilitou, jednoduchou montáží a univerzálním použitím
splní přání každého stavebníka. Po upřesnění projektu
volí zákazník mezi možností dodávky stavebnice hrubé
stavby pro montáž svépomocí se zaučením, nebo montáž svěří firmě Hoffmann. Případně může být stavebnice
VELOX dodávána v rámci stavby domu na klíč místní
firmou. Nyní je v nabídce firmy i pětice pasivních domů:
SPRUCE, LIME, MAPLE, MINERVA a PRIMA passive
s měrnou potřebou tepla na vytápění do 20 kWh/m2
a o který je velký zájem a je možná i jejich realizace
v provedení nízkoenergetickém. Parametry obvodových
stěn R = 6,96 m2K/W, resp. U = 0,14W/m2K a lepší.
MŮJ DŮM 10 · 2015
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DSK Praha,
domy stavěné na klíč, s. r. o.

CANABA, a. s. – Ostrava
Vzorový dům Chico
Otevřeno: Po–Ne 10–18 hod.
Na Druhém, Ostrava
tel.: 608 736 034, 603 795 588
e-mail:canaba@canaba.cz
www.canaba.cz

Stavba domu je mimo jiné věcí důvěry. Důvěry ve zkušenost, dovednost a spolehlivost partnera. Na základě těchto principů vyrostla naše dynamicky se rozvíjející stavební firma.
Stavební a projekční společnost DSK byla založena v roce 1991 a od svého vzniku je ve vlastnictví
zakladatelů. Za dobu své existence postavila firma DSK desítky moderních rodinných domů. Vysoký
standard je zaručen používáním kvalitních materiálů a precizním provedením všech detailů objektu.
Na provedené dílo poskytuje firma DSK vysokou záruku. DSK kromě projekčních a stavebních prací
zajišťuje i inženýrskou činnost, návrhy a realizaci zahradních úprav.
Zákazníci mají možnost inspirovat se obhlídkou hotových domů zejména v Průhonicích. Společně s architektem firmy se pak podílí na vzniku zcela nového díla – domu podle svých představ. Individuální
přístup k zákazníkovi, stabilní partnerství, iniciativa, kreativita a charakterní jednání jsou pro
nás samozřejmostí.
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Přízřenice

Komerční

Belnická 988,
252 42 Jesenice u Prahy
tel.: 241 404 353, 241 404 350
fax: 241 404 349
e-mail: tomas.moravec@dsk.cz,
mobil: 728 212 706, www.dsk.cz
Na Druhém

Lepařova

Křížkovského

OSTRAVA

Slezská
Ostrava

Akciová společnost CANABA je největší dodavatel rodinných domů na klíč. Od svého vstupu
na český trh v roce 1991 postavila více než 5 000
domů. Unikátní moderní technologie je zárukou
kvalitního, úsporného a zdravého bydlení s garancí nejnižší ceny. Projekt domu je ZDARMA a doba
výstavby pouze 2–4 měsíce. CANABA garantuje pevnou cenu i termín dokončení a poskytuje
na konstrukci domu záruku 30 let. Vysokou kvalitu
domů CANABA, které získaly již 14 titulů Dům
roku a TOP Dům, si můžete prohlédnout ve vzorových domech po celé ČR.

GAD LINE, s. r. o.

SILVEKO, s. r. o.

Slepá 130
252 44 Dolní Jirčany
tel.: 602 201 729, 606 600 276
e-mail: ales.gadlina@seznam.cz
www.gadline.cz

Vlastibořice 70, 463 44 Sychrov
e-mail: info@silveko.cz
tel.: +420 484 849 221
mobilní telefon: +420 737 944 898
web: www.silveko.cz

Architektonický ateliér s vlastní stavební firmou se zabývá návrhy atypických rodinných
domů s následným vypracováním všech stupňů
projektové dokumentace včetně zajištění stavebního povolení až po vlastní realizaci stavby
na klíč s konečnou kolaudací. Originální návrhy spojené s moderními technickými řešeními
dokáže realizovat vlastními silami a tím komplexně a bezproblémově splnit nadstandardní
přání investorů.

Společnost SILVEKO, s. r. o., je česká společnost
zabývající se výrobou dřevěné špalíkové dlažby,
parketových lamel, dřevěných dekorací a prodejem exkluzivních dřevin s důrazem na kvalitu,
atraktivní vzhled a životní prostředí. Naší snahou
je odhalit a nastínit kreativní využití dřevěných
masivních podlah. Úzce spolupracujeme s designéry a architekty, abychom dosáhli co nejatraktivnějšího vzhledu, neotřelého designu a mohli tak
splnit nadstandardní přání našich klientů.

CANABA, a. s.
Brno

Projektový ateliér
VILLA, spol. s r. o.

Vzorový dům Uno
Hliniště, Brno-Přízřenice
tel.: 602 523 733, 603 570 735
e-mail: canaba@canaba.cz
www.canaba.cz

MEDICENTRUM
Kloknerova 1/1245
148 00 Praha 11
tel./fax: 267 914 104
mobil: 603 455 392
e-mail: info@atelier-villa.cz
www.atelier-villa.cz

Akciová společnost CANABA je největší dodavatel rodinných domů na klíč. Od svého vstupu
na český trh v roce 1991 postavila více než 5 000
domů. Unikátní moderní technologie je zárukou
kvalitního, úsporného a zdravého bydlení s garancí nejnižší ceny. Projekt domu je ZDARMA a doba
výstavby pouze 2–4 měsíce. CANABA garantuje pevnou cenu i termín dokončení a poskytuje
na konstrukci domu záruku 30 let. Vysokou kvalitu
domů CANABA, které získaly již 14 titulů Dům
roku a TOP Dům, si můžete prohlédnout ve vzorových domech po celé ČR.

Společnost zajišťuje služby počínající zhotovením projektové dokumentace přes vyřízení stavebního povolení až po dodávku stavby na klíč, případně do dohodnutého stadia dokončenosti. Klient
si může vybrat rodinné domy z typového katalogu Villa, atypické podle individuálního přání nebo
atypické s využitím katalogových prvků. Nabídka obsahuje přízemní domy jednogenerační i dvougenerační, podsklepené nebo nikoli, s obytným podkrovím. Samozřejmostí je možnost vybavení
domu saunou, domácí tělocvičnou, bazénem, zimní zahradou apod. Domy jsou stavěné klasickou
zděnou technologií. Společnost rovněž projektuje a realizuje rekonstrukce, modernizace a přístavby rodinných i bytových domů a nástavby na panelových domech. Působí v celé České republice.

MONTIS PLUS, spol. s r. o.

MS Haus, s. r. o.

Přemyslova 153
278 01 Kralupy nad Vltavou
tel./fax: 315 722 727
mobil: 602 363 319, 602 303 077
e-mail: info@montisplus.cz
www.montisplus.cz

Náchodská 730
503 01 Hradec Králové
tel./fax: +420 495 219 067
mobil: 603 158 582
e-mail: info@ms-haus.cz
www.ms-haus.cz

Společnost MONTIS PLUS, spol. s r. o., byla
založena začátkem roku 1998 jako sloučení soukromých menších firem zabývajících se stavební
a projekční činností ve stavebnictví. Hlavním předmětem společnosti je výstavba rodinných domů.
Dále provádí výstavbu a rekonstrukci bytových,
administrativních a skladových objektů. Pro podporu vlastních staveb, ale i ostatních zákazníků
je součástí společnosti projekční skupina. Vytvořila a udržuje systém řízení jakosti, který splňuje
všechny požadavky dle ČSN EN ISO 9001:2001.
Dům postavený společností Montis Plus získal
od časopisu Můj dům čestný titul Dům roku 2011.

Stavební a projekční firma MS Haus, s. r. o.,
specializovaná na sendvičové a roubené stavby,
nabízí komplexní služby včetně projektu pro stavební řízení. Stupeň dokončení závisí na přání
zákazníka od hrubé stavby po dodávku na klíč.
Nabízíme: variabilitu, rychlost, dobrou cenu (i pod
1 milion Kč na klíč), energetickou úspornost.
Na základě vašeho telefonického objednání vás
provedeme naším předváděcím domem.
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FUTUR, s. r. o.

ATRIUM, s. r. o.

Jana Palacha 1552
530 02 Pardubice
tel./fax: 466 330 987
tel.: 466 304 615
e-mail: futur@futur.cz
www.futur.cz

Obchodní oddělení:
Lipová 1000
341 01 Horažďovice
tel.: 376 512 087
e-mail: info@atrium.cz
www.atrium.cz
www.domyexclusive.cz

Společnost FUTUR projektuje a staví energeticky úsporné rodinné domy ze systému Durisol po celé
ČR již více než 19 let a má za sebou již více než 690 realizací. Zákazníci mohou volit projekty z vlastního Katalogu domů, tzn. typové domy nebo domy zhotovené na míru. Typové domy je také možno
upravit podle požadavků zákazníků. Typové domy REGINA a DIANA získaly ocenění v soutěži TOP
Domy 2008 a 2009. Stavby domů realizuje FUTUR výhradně ze stavebního energeticky úsporného
systému Durisol ze štěpkocementových desek na bázi dřeva s betonovou zálivkou. Systém Durisol
je komplexní a obsahuje i stropní konstrukce. Stavba je velice rychlá, přesná a především super
izolovaná. Jako tepelná izolace stěn je ve standardu 15 cm silný šedý polystyren GreyWall, na přání
je možné tloušťku zvýšit až na 20 cm, potom U = 0,14W/m 2K (R=6,80). Tepelněizolační vlastnosti
stěn předurčují tuto technologii pro stavbu energeticky úsporných, nízkoenergetických, případně
pasivních domů. V domech z Durisolu se velice příjemně bydlí, což potvrzují samotní stavebníci.

Holiday–Pacific Homes
–Bohemia, spol. s r. o.
Alešova 55, 613 00 Brno
Market. odd.: Tyršova 575
544 01 Dvůr Králové n. L.
tel./fax: 499 624 414, 499 620 008
e-mail: info@holidaypacific.cz
obchod@holidaypacific.cz
www.holidaypacific.cz
Základem domů dodávaných na klíč je sendvičová konstrukce složená z několika vrstev tepelně a akusticky
izolujících materiálů, které nesou pro český trh certifikát TAZUS Praha. Výrobcem je mateřská kanadská
firma Holiday Pacific, jeden z předních dodavatelů rodinných domů na severoamerickém kontinentě a dodávající i do Japonska, Skandinávie či Jižní Ameriky. Zákazníci si mohou vybírat ze stovky katalogových
typů domů, které lze podle přání individuálně upravovat. Velikosti domů jsou od 90 do 320 m2 obytné plochy
a jejich ceny u dodávky na klíč se pohybují od 2,5 mil. Kč. Možná je i realizace stavby podle vlastního
projektu zákazníka. S každým klientem firma pracuje individuálně, tak aby splnila všechny jeho požadavky
na dispoziční řešení, alternativní volbu materiálů, osazení do terénu apod. Firma vypracuje kompletní
projektovou dokumentaci pro stavební povolení a stavbu zrealizuje do čtyř měsíců od podpisu smlouvy.

CANABA, a. s.
– Hradec Králové
Vzorový dům Harmonie
Otevřeno: Po–Ne 10–18 hod.
Hradec Králové – Plačice, Kutnohorská
tel.: 773 646 444, 725 855 205
e-mail:canaba@canaba.cz
www.canaba.cz
STĚŽERY
Kukleny
324

Plačice
611

HRADEC
KRÁLOVÉ

Pražské
Předměstí
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Akciová společnost CANABA je největší dodavatel rodinných domů na klíč. Od svého vstupu
na český trh v roce 1991 postavila více než 5 000
domů. Unikátní moderní technologie je zárukou
kvalitního, úsporného a zdravého bydlení s garancí nejnižší ceny. Projekt domu je ZDARMA a doba
výstavby pouze 2–4 měsíce. CANABA garantuje pevnou cenu i termín dokončení a poskytuje
na konstrukci domu záruku 30 let. Vysokou kvalitu
domů CANABA, které získaly již 14 titulů Dům
roku a TOP Dům, si můžete prohlédnout ve vzorových domech po celé ČR.

ATRIUM vyrábí a staví vysoce kvalitní nízkoenergetické a pasivní rodinné domy – dřevostavby
v celé ČR a SR. Na trhu působí od roku 1993.
Firma realizuje především individuální návrhy, zákazníci mají možnost výběru i z typové nabídky
domů. Celý výrobní proces je dozorován českými
i mezinárodními ústavy. Montované domy jsou realizovány s 30letou zárukou na konstrukci domu.
Stavebník se může rozhodnout pro různý stupeň
rozestavěnosti. Firma nabízí difuzně otevřenou
konstrukci domu pod názvem DifuTech ®.

ELK, s. r. o.
Strkovská 297
391 11 Planá nad Lužnicí
tel.: 381 604 101, 800 900 604
fax: 381 604 102
e-mail: domy@elk.cz
www.elk.cz

Dřevostavby, montované nízkoenergetické a pasivní domy a srubové domy ELK reprezentují vysokou kvalitu, vynikající poměr ceny a výkonu a permanentní inovační proces. ELK je jedničkou
na evropském trhu dřevostaveb, montovaných nízkoenergetických a pasivních domů a srubových
domů. Společnost ELK, s. r. o., je dceřinou společností firmy ELK-Fertighaus AG, která je největším výrobcem montovaných a srubových domů v Rakousku a patří mezi největší výrobce montovaných domů v Evropě. U každého montovaného domu ELK, jejichž širokou nabídku typů, půdorysů
i variant provedení naleznete na webových stránkách, si může zákazník vybrat mezi dvěma stupni
výstavby a cenovými kategoriemi. Pokud si zákazník koupí dům v základní ceně, obdrží jej zvenku
kompletně hotový, uvnitř k dalšímu dokončení. Další cenovou kategorií je provedení na klíč. Je
jedno, pro jaký dům se rozhodnete, vždy dostanete dům pro život, ve kterém se budete cítit dobře.

RD Rýmařov, s. r. o.
8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov
tel.: 554 252 111
fax: 554 252 333
e-mail: info@rdrymarov.cz
www.rdrymarov.cz
Využijte servisu našich obchodních
center, která slouží jako vzorové domy,
v těchto městech:
Praha
České Budějovice
Kladno
Ostrava
Mladá Boleslav
Olomouc
Brno
Plzeň
Beroun
Karlovice
Více informací a kontakty získáte na
www.rdrymarov.cz
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Firma RD Rýmařov, s. r. o., je největším dodavatelem dřevostaveb v rámci celé České republiky.
Společnost se 45letou tradicí se již mnoho let
také úspěšně prosazuje i na zahraničních trzích.
Již více než 22,5 tisíc domů postavených nejen
u nás, ale i v zahraničí hovoří samo za sebe. Dodávané montované stavby jsou vyrobeny na bázi
lehké prefabrikace dřeva. Vyznačují se především nízkými energetickými nároky – i proto jsou
stále populárnější.
RD Rýmařov, s. r. o., nabízí v současné době
čtyři desítky typových projektů. Technologie
umožňuje velmi rychlou výstavbu při současném dodržení vysokých kvalitativních parametrů. Touto technologií je možné nabídnout stavby
jak rodinných, tak i bytových domů. Možná jsou
samozřejmě i nadstandardní a atypická řešení.
Výhodami jsou, mimo jiné, rychlost dodávky
(doba výstavby jeden kalendářní měsíc), garantovaná cena (konečná cena je garantována bez
jakýchkoliv víceprací) nebo mimořádně dlouhá
záruka (na 30 let).

DÁREK NA CELÝ ROK
DARUJTE PŘEDPLATNÉ A UDĚLÁTE RADOST 12X ROČNĚ!
NAVÍC UŠETŘÍTE 20 % OPROTI PRODEJI NA STÁNKU.

CENNÝ DÁREK
V HODNOTĚ
890KČ!

Získejte volně stojící
držák ručníků
Provedení chrom, značka Optima.
Nabídka je platná pro nové předplatitele
v rámci ČR a objednávky zaslané
a uhrazené do 20. 10. 2015.

PŘEDPLATNÉ V HODNOTĚ 863 KČ
SI MŮŽETE OBJEDNAT:
1) na telefonním čísle: 840 306 090
2) e-mailem: mujdum@predplatne.cz
3) na internetové adrese:
http://www.dumabyt.cz/casopisy/
muj-dum/objednavka/3/
4) pomocí SMS zprávy
www.siko.cz

5) poštou pomocí objednávkového
kuponu

Při obnově
předplatného
získáváte na 1 rok
přístup k elektronické
verzi časopisu včetně
archivních čísel
od roku 2007.

OBJEDNÁVKOVÝ KUPON
Ano, objednávám si roční předplatné časopisu Můj dům

RYCHLÁ A POHODLNÁ OBJEDNÁVKA POMOCÍ SMS
Pokud se rozhodnete objednat časopis pomocí SMS zprávy,
za zprávu v max. délce 160 znaků zaplatíte 6 Kč (včetně DPH).

za cenu 863 Kč.
Jméno: ........................................ Příjmení: .......................................
Ulice: .........................................................................................................
Obec: ............................................. PSČ: ................................................
Tel.: ................................................. E-mail: ............................................
Datum: ........................................... Podpis: ...........................................

SMS zprávu pošlete na číslo 900 11 06 (platí pro všechny operátory).
SMS zprávu posílejte ve formátu:
OBJ MUJ_DUM JMENO PRIJMENI ULICE C. DOMU MESTO PSC
Příklad: OBJ MUJ_DUM JAN NOVAK DLOUHA 23 PRAHA3 13000
Při psaní zprávy používejte velká písmena bez diakritiky. 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
PS_2015_10

stavba vaše doM y
Na návštěvu do Dolních Bojanovic jsme přijeli
novým modelem vozu Hyundai Tucson, abychom
otestovali jeho vlastnosti. O těch bude řeč ale až
v dalším čísle...

Plněné cihly byly jasnou volbou
Dolní Bojanovice na Hodonínsku nás okouzlily na první pohled. Poklidná atmosféra
typické moravské obce s ulicemi lemovanými nízkými vesele barevnými řadovými
domky s upravenými předzahrádkami bez plotů prostě lákají zastavit se, vystoupit
z auta a popovídat si s místními.
TexT a foTo: MarkéTa klocová

V

Také terasu rodina dokončuje svépomocí. Dům je
postaven na hranici pozemku, zleva na něj naváže
další dům, vpravo domy propojí garážové stání

jedné z nově vznikajících
bočních ulic nás zaujal
rozestavěný dům z částečně
omítnutých cihel
s atypickým kruhovým
oknem ve štítu. Majitelé nás
nechali nahlédnout i dovnitř a ochotně se
rozpovídali o své stavbě i dalších plánech.
„Původně jsme snili o samostatně
stojícím bungalovu, ale v obci jsou přísně
stanovené podmínky do zástavby a domy
musí být doslova nalepené na sobě v jedné
řadě,“ vysvětlil nám Tomáš. Přesto měli při
navrhování domu volnější pole působnosti
než jiní zdejší stavebníci. k části pozemku,
který dostali od rodičů manželky, se jim
totiž podařilo dokoupit i sousední parcelu,
a tak vzniklo dost místa pro prostorný
dvougenerační dům.

174

Můj důM 10 · 2015

stavba VAše DoM y

V přízemí je společný obývací prostor s kuchyní,
otevřený až do krovu (všimněte si kruhového
okna pod stropem). Malá galerie nad okny bude
využita nejspíš pro knihovnu

Barevnost dětského pokoje si
určila sama Verunka

Kdo vám dům navrhl?
Manželka se zabývá grafikou, maluje, vede
výtvarné kurzy, a tak si základní návrh domu
i jeho interiéru vytvořila sama. Na základě
připomínek stavebního úřadu jsme ale museli
„zvednout“ dům o čtyři „šáry“. V patře jsme
navrhli vikýře, které nám podstatně zvětšily
užitnou plochu pokojů, a dům se tak proměnil
na dvougenerační, což se v budoucnu může
hodit. Zatím budeme mít v patře dost místa
i pro své koníčky, manželka svou místnost pro
výtvarné práce, já pro hru na violu.
Na začátku je třeba také udělat rozhodnutí,
z čeho budete stavět. Proč jste se rozhodli
právě pro cihly?
Po pravdě řečeno, dřevostavba nás vůbec
nenapadla. Na stavebním veletrhu
v Hodoníně jsem se seznámil s cihlou
plněnou vatou, která mne hned nadchla.
Všechno jsme tam probrali s odborníkem
na stánku a nakonec se rozhodli pro cihly
Porotherm 38 T Profi plněné minerální vatou.
Na ně už stačí nanést hrubou omítku, jen
špalety jsou z tvrzeného polystyrenu. Navrch
pak přijde venkovní „fajnová“ omítka.
Podle čeho jste vybírali stavební firmu?
Upřednostňujeme lokální firmy, takže jsme
zvolili místní firmu Renova, se kterou už
jsme měli dobré předchozí zkušenosti.
Nechali jsme si od ní postavit hrubou stavbu
od základů po střechu, také okna a venkovní
2015 · 10 Můj důM

dveře nám montovala odborná firma. Hodně
věcí jsme si ale dělali sami, namátkou vnitřní
omítky, malování, lité podlahy (máme
podlahové topení, vytápíme elektrokotlem).
Ještě toho ale musíme hodně dodělat, teď
například dokončuji podlahu venkovní
zastřešené terasy, pak přijde na řadu kuchyň
a vůbec vybavení interiéru, to je zatím jen
provizorní z kusů nábytku, který jsme již měli
k dispozici.
Jak dlouho už v domě bydlíte a jak je dům
náročný na vytápění? Osvědčily se vám cihly
plněné minerální izolací?
Dům patří podle projektu do kategorie
nízkoenergetických domů s označením A+.

Bydlíme v něm od Vánoc 2014, v každé
místnosti máme termostaty, takže můžeme
všude regulovat teplotu podle potřeby.
Měsíční zálohy na veškerou elektřinu včetně
vytápění činí 3 000 Kč a podle průběžné
spotřeby odhaduji, že to bude zhruba
odpovídat skutečnosti.
A jak jste přežili letošní úmorná letní vedra?
Dům je dobře izolován i před vedrem,
v letních vedrech udržel i bez klimatizace
po 14 dní příjemnou teplotu, pak se větráním
vyšplhala asi na 26–27 stupňů. Na druhou
stranu pálená cihla v zimě dobře akumuluje
teplo, a až dům dostane omítku, tato vlastnost
se ještě zlepší.
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Díl 2: V y t yčení a z akl áDání staVby
blog čtenáře

V

V prvním díle našeho seriálu o stavbě
dvojdomu jsme se zabývali tím, jak vznikl
jeho projekt. Po získání stavebního
povolení již nic nebránilo začít stavět.
Ale vždy, než se vůbec poprvé „kopne
do země“, je třeba stavbu vytyčit a založit.
TexT a foTo: MoNik a koř íNkoVá

Při budování základů je důležitá přesnost.
Je nutné hlídat výšku, rovinnost základových
pasů a základové desky. k tomu je
nepostradatelným pomocníkem rotační
nivelační laser

ytyčení stavby běžně
předchází skrývka ornice.
V našem případě –
vzhledem k nedostatku
místa na pozemku – jsme
ji provedli až po vylití
základových pasů. Geodet tedy přijel a podle
projektové dokumentace zaměřil stavbu
na pozemku a rohy obvodových zdí vyznačil
zatlučenými kolíky. Zároveň jsme vyznačili
sprejem na zemi – propojením mezi kolíky –
budoucí obvodové zdi , tedy místa, kde budou
základové pasy.
Geodet kromě fyzického vyznačení zároveň
zhotovuje vytyčovací dokumentaci – výkres,
který mnohé stavební úřady vyžadují při
kolaudačním řízení. Je dobré se informovat,
jak je to na tom vašem úřadě, nebo si
geodetickou vytyčovací dokumentaci raději
zajistit, abyste se vyvarovali problémů při
kolaudaci. Geodeta bude třeba ještě jednou,
a to na faktické zaměření stavby, které se
provádí po dokončení domu. Na základě
tohoto zaměření je dům zanesen do katastru
nemovitostí. Všechna dokumentace by měla
být totožná – projekt, vytyčení i finální
zaměření.

A přijel bagr
Podle vyznačených kolíků a zakreslených
čar „vyhrábl“ obvod domu – základové pasy,
široké 60 cm a hluboké 110 cm. V naší lokalitě
je písčitá půda, a tak je potřeba mít základové
pasy dostatečně hluboké. Do vyhrábnuté
základové spáry nesmí napršet a její dno je
nutné zhutnit.
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Řešení pro výstavbu rodinných domů

Stavební dozor,
který vám bude stačit...

Ještě předtím, než se základové pasy zalijí betonem, bylo třeba
po celém obvodu domu do vyhrábnuté rýhy položit zemnicí pásky. Až
bude dům stát, napojí se na ně hromosvod a uzemnění elektrických
rozvodů. Základové pasy jsme vylévali pomocí bagru s míchací lžící.
Do této lžíce se šnekem uvnitř se nabere podíl štěrku, písku, přisype
se cement, nalije se voda, lžíce se několikrát otočí, aby se směs dobře
promíchala, a pak bagr vzniklý beton vylije tam, kde je potřeba.
Zároveň se do nalitého betonu „napíchají“ tyče z betonářské oceli,
výztuže připojující pasy ke ztracenému bednění a základové desce.
Důležité je v této fázi mít připravené průchodky pro instalace – tudy
bude skrze základy následně do domu přivedena voda a elektřina
a vyvedeno odpadní potrubí.
Po vylití základových pasů, ještě když byl beton čerstvý a neztvrdl
na kámen, přijel znovu geodet a pomocí malých kovových kolíčků,
které do betonu zatloukl, vyznačil přesnou polohu domu. V této fázi
jsme už měli odhrábnutou i vrchní vrstvu zeminy uvnitř půdorysu
domu a okolo obvodových zdí. Tato úrodná vrstva zeminy bude později
použita na finální úpravu zahrady.
Ještě než jsme bagristu
poslali domů, rozvozil
autoRK a
na pozemku palety
s tvárnicemi ztraceného
Monika
bednění v rozestupech tak,
Kořínková
aby byly při vyzdívání
v blízkosti pasů. Zedníkům
Spolumajitelka rodintak ušetříme čas i ruce. Zdění
né developerské firmy
ztraceného bednění a vylití
a poradkyně v oblasti
základové desky přijde na řadu
bydlení.
příště.

Postavit dům bývá jedním z nejdůležitějších rozhodnutí našeho života. Náš
budoucí domov by proto měl splňovat vše, co od něj očekáváme, a přinést
i něco navíc – architektonickou i řemeslnou kvalitu, vynikající materiály
a samozřejmě profesionální přístup, zkušenosti a úroveň těch, kteří jej pro
vás staví. Ať už jsou tedy vaše sny a touhy o novém bydlení jakékoli, jsme to
právě my, kdo je dokáže dokonale naplnit. Vyžádejte si proto komplexní služby
programu Porotherm DŮM. Zajistíme stavbu vašeho domu na klíč včetně
nadstandardních doplňkových služeb. Tak nečekejte, dům vašich snů se již
začíná stavět.

Kontakt: www.bydlenivkostce.cz

inzerce

www.porothermdum.cz

zákaznická linka: 844 111 123

příště
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stylová zábradlí

Schodišťové zábradlí nemusí být jen úlitba
stavebním předpisům. Vybrali jsme pro vás
taková, která zajistí bezpečnost a zároveň
pozvednou interiér domu. Zajímavá řešení
se najdou v různých cenových relacích.

úložné prostory

Neobejdeme se bez nich, zároveň se však
snažíme, aby v interiéru zůstaly pokud
možno utajeny a uzavřeny. Rafinovaných
receptů, jak na to, se najde celá řada.

inspirativní zahrada

Tentokrát jsme navštívili nádhernou
rezidenční zahradu na okraji Prahy.
„Zahrada dozrála rukama svého majitele.
Pochopil můj návrh do posledního detailu
a myšlenku dále rozvíjel,“ říká proslulý
zahradní architekt Drahoslav Šonský.

chryzantémy

Navštivte s námi nevšední dům v nevšední krajině. Na louku s rybníčkem a úchvatným
výhledem na horské panoráma navrhli architekti z ateliéru RG Projekt vysoce komfortní
dům, který však pamatuje i na úspory energie a ochranu životního prostředí.

Křehké královny podzimu mají nesčetné
množství barev i podob. Poradíme vám,
jak si vybrat druhy vhodné do vaší zahrady
a jak o ně pečovat, aby dlouho a krásně
kvetly.

bonsaje a malé dřeviny

Svět spěje k miniaturizaci a dlouhověkosti,
a to nejen v oblasti techniky. Také bonsaje
a malé dřeviny si získávají stále větší
oblibu. Jejich pěstování je běh na dlouhou
trať, není to ale žádná věda. Více v příštím
čísle.

rozhovor o stavbě

V seriálu Profesionál na stavbě se
seznámíte se zkušenostmi stavebního
projektanta.

pasivní domy

Výrobci neustále vyvíjejí nové materiály,
konstrukce a systémová řešení oken,
dveří, komínů, topných systémů a dalších
stavebních prvků, která zjednodušují
výstavbu a snižují cenu pasivních staveb.

vyhřívání okapů

Blíží se zima. I když se může zdát, že sníh
a námraza příliš nehrozí, není na škodu být
připraveni. Vyhřívané okapy a chodníky
pomohou bojovat s nepřízní počasí účinně
a bez velké námahy.

pohled do zahraničí

Energeticky úsporná dřevostavba, postavená v bývalé chatové kolonii na Plzeňsku, nabízí
i přes řadu podmínek, které omezovaly architektonický návrh, příjemné a komfortní bydlení.
Architekt Jaromír Veselák se s atypickými podmínkami vypořádal originálním způsobem.
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Za zajímavým a zároveň velmi atraktivním
příkladem energeticky pasivní stavby se
vydáme do Itálie k jezeru Como.
Těšíme se na shledanou,
redakce Mého domu

Komplexní
záruky bez
omezení km

Komplexní

