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bio povlečení

Příroda přichází k Vám...

bio polštáře
bio přikrývky
potah - 100% bio bavlna
výplň - 100% bio vlna

Kvalita s certifikací GOTS

www.bio4planet.com
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14 Architektura bez zábran

D

oby, kdy se úsporné spotřebiče
poznaly podle písmene
A na štítku, jsou pryč. Dnes se
výrobci předhánějí v tom, kdo
bude mít za áčkem více plusových znamének,
a zákazník se zase ztrácí. Jistě, problém by
se dal vyřešit posunutím abecední stupnice,
takže z dnešních áček by byla třeba déčka
a jen těm nejlepším by zůstalo áčko, o tom
však žádný výrobce nechce ani slyšet. Dobře
ví, na co zákazníci slyší a co hledají!
Podobná situace je v oblasti
úsporných domů. Kdysi se zdálo, že
po nízkoenergetických domech přijdou
na řadu domy pasivní, které už se obejdou
úplně bez topení. Ale ouha, vyšlo najevo, že
i v pasivních domech je potřeba přitápět.
Norma stanoví, že na vytápění i chlazení
smí být potřeba max. 15 kWh/m2 za rok.
A tak marketingoví mágové začali mluvit
o domech nulových. Definice ovšem hned
upřesnila, že nulové domy jsou vlastně domy
s TÉMĚŘ nulovou spotřebou energie,
jinak řečeno, že ke svému provozu také
nějakou energii potřebují. Nulovým domem
se tedy ve skutečnosti myslí pasivní dům
s měrnou potřebou tepla na vytápění nižší
než 5 kWh/m2 za rok. Bylo jen otázkou
času, kdy někdo představí domy aktivní či
plusové, které – čistě matematicky – díky
alternativním zdrojům vyrobí více energie,
než spotřebují. V praxi to s tou nezávislostí
tak jednoduché není, protože energie
vyrobená většinou pomocí fotovoltaiky se
obvykle dodává do veřejné elektrické sítě,
z níž se zase čerpá zpět. Důležité ale je, že
laťka je zase o kousek výš...
Škoda jen, že během inkubace pasivněnulových domů EU zakázala prodej
„neúsporných“ žárovek. Ty by je dnes levně
vyhřály a ještě by vám k tomu posvítily!

Markéta Klocová, šéfredaktorka
4

Maximální propojení s přírodou je
častým mottem, od něhož se odvíjí
návrh rodinného domu. Někteří
stavebníci ani přesně nevědí, co tímto
zadáním vlastně míní. V případě
novostavby v severních Čechách ale
rozhodně nejde o žádné klišé. Autoři
obsah tohoto spojení ztvárnili zcela
svobodně.

40 Dům splněných nadějí

Cesta za novým domem někdy
připomíná plavbu do neznáma, ale
v případě domu v lokalitě Slunečný
vrch, který jsme na sklonku léta
navštívili, proběhla cesta neobyčejně
hladce.

40
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23 Bydlení v zahrádkářské kolonii
Na okraji západočeské metropole se
v mírném severním svahu pohodlně
usadila dřevěná vilka určená
k celoročnímu bydlení. S úctou
a respektem ke kontextu místa navrhl
architekt Veselák svěží dřevostavbu
s vyzděným jádrem, která lehce
vklouzla do prostředí chatové osady.
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46 Svěží dům v podhůří

Jsou místa, kde i po krátkém pobytu
pookřejete a cítíte se dobře. Pokud si
na takovém místě postavíte dům, tak už
ke štěstí nic jiného nepotřebujete.

52 Jedno patro plné pohody

V poslední době se stávají stále
populárnějšími domy postavené
na základě typových projektů. My jsme
navštívili jeden takový typový dům
v českém pohraničí. Manželé si jej
postavili, jak říkají, na důchod.

56 Vyzkoušeli jsme za vás
Classic City

30 V souladu s požadavky
moderní doby

Původním záměrem investora bylo dům
z počátku 90. let přestavět, ale během
přípravy konceptu se od této myšlenky
upustilo a vznikla zcela nová moderní
budova inspirovaná původní stavbou.
Prosadil se minimalistický charakter,
čisté linie a efektivní spojení obývaného
prostoru s přírodou.

Centrum vzorových domů
v Nehvizdech u Prahy bylo otevřeno
proto, aby zájemcům o nový dům
umožnilo udělat si konkrétní představu
o svém budoucím bydlení. Požádali
jsme proto kolegy z časopisu Moderní
byt, na slovo vzaté experty na bydlení,
aby postupně otestovali „na vlastní
kůži“ všechny vzorové domy.

60 Jaká střecha bude domu
slušet?

Plochá, sedlová, pultová? Třebaže
střecha je tak stará jako civilizace, přece
ji nikdo nepřiblížil ideálnímu řešení.

Prostorné uchování potravin čerstvých: Side-by-Side
■
■

Side-by-Side se šesti klimatickými zónami
V části BioFresh-Plus si potraviny uchovají
prospešné vitamíny, sveží vzhled a jedinečnou chuť i vůni mnohem déle než v běžné
chladicí části. Navíc zde lze skladovat
i tropické ovoce, ryby nebo dary moře.

■

Chladicí část na víno nabízí dva samostatné oddíly s nezávisle nastavitelnými
teplotami v rozsahu +5 °C až +20 °C

■

Profesionální kvalita chlazení díky
mrazicí části s technologií NoFrost:
už nikdy nebudete muset odmrazovat!

■

■

Výrobník ledu IceMaker pro automatickou
přípravu ledových kostek
Praktická technologie SoftSystem
pro tlumené zavírání dveří

Podrobné informace vám s potěšením
poskytne váš prodejce.

Na obrázku:
model SBSes 7165

www.liebherr.com
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64, Novinky a trendy pro váš
78 interiér
66 Sólo pro hadici ve zdi

Centrální vysavač poskytuje kromě
vysokého výkonu a zdravotně
nezávadného prostředí také
maximální pohodlí při vysávání.
K eliminaci dřiny přispívají i tzv.
hadice ve zdi.

70 Šatům na míru

Architekta Lukáše Obršála
z ateliéru Obršál Architekti
jsme požádali, aby nám poradil,
jak postupovat při budování
a zařizování šatny v soukromém
interiéru.
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74 Zdravý spánek nad zlato

Dobře se vyspat a načerpat novou
energii je každodenní nutností.
Je proto důležité postarat se o to,
aby bylo ve vaší ložnici vše, co
ke zdravému a klidnému spánku
pomůže.
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68 Zábradlí – krása i bezpečí

Schodiště je výzvou pro každého
architekta i uživatele. V návrhu
i v samotné realizaci je důležité
zpracování v detailu. Správná volba
zábradlí nám umožní pohodlný,
příjemný a bezpečný pohyb
v prostoru.

80 Bojler, nebo karma?

Z Č E H O S TAV Í
BARBOR A
Š P OTÁ KOVÁ
JA K Á S T Ř EC H A
B U D E D O M U S LU Š E T?
SKŘÍNĚ
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Autorem titulní fotografie listopadového
čísla je Petr Adámek.
Časopis Můj dům vychází
dvanáctkrát do roka.
Další číslo bude v prodeji od 18. 11. 2015.
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Teplá voda, kdykoliv potřebujete, to
je jeden ze základních požadavků
komfortního bydlení. Na výběr
je mnoho možností, ale ne každá
je univerzálně vhodná. Dnes se
podíváme na ohřívače vody nejen
z hlediska úspor, ale také z hlediska
poskytovaného komfortu.

můj dům 11 · 2015

Stvořeno pro mimořádné kulinářské zážitky
Neomezené kombinace, intuitivní ovládání a neuvěřitelný výkon – to jsou charakteristické znaky
nové generace vestavných kuchyňských spotřebičů Miele. Ať už si je sestavíte jakkoliv, stanou se
harmonickou součástí vašeho životního stylu.

www.miele.cz

listopad

další tituly
našeho vydavatelství

zahrada

Můj důM
Nejširší inspirace tou
nejkvalitnější architekturou
rodinných domů. Množství
návštěv zajímavých domů
7
u nás i v zahraničí, rady
ohledně stavby domu,
zařizování interiérů, tvorby
T É M A: PA S I V N Í D O M Y
a údržby zahrad. Nechybí
srozumitelný a praktický
právní servis a informace o technologiích, které
šetří peníze za provoz domu.
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84 O zahradnickém pábení a pocitu
nekonečna

Vtipné artefakty propojují všechny kouty
zahrady a vyprávějí svůj vlastní příběh.
Některé se objevují v záplavě květin
zcela nečekaně, jiné jsou patrné na první
pohled. Vítejte v pražských Klánovicích
na zahradě manželů Dufkových.

Z Č E H O S TAV Í
BARBOR A
Š P OTÁ KOVÁ

DOMŮ

PRO VAŠI
INSPIRACI

JA K Á S T Ř EC H A
B U D E D O M U S LU Š E T?
SKŘÍNĚ
Š AT Ů M N A M Í RU
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Rodinný důM
Oblíbený časopis všech
majitelů rodinných domů,
chat, chalup a zahrad,
kterým přináší praktické
rady pro zvelebování jejich
nemovitostí. Pamatuje
i na zahrádkáře a české
kutily. Nechybí v něm
návody na zařizování
a vylepšování interiérů, tipy na zajímavé novinky
do kuchyní apod. Rodinný dům je časopis
skutečně pro celou rodinu.
UŽITEČNÝ MANUÁL PRO MAJITELE DOMŮ, CHAT A ZAHRAD

97 Chryzantémy přinášejí nostalgii
podzimu

Pro většinu z nás je chryzantéma typickou
podzimní květinou vhodnou především
na hřbitov. Snad za to může pozdní doba
kvetení, kdy nás šero a mlhavé studené
počasí zahánějí domů. Na Dálném
východě je to jiné – v květinové symbolice
Japonska jsou chryzantémy znamením
dlouhého šťastného života.

97

10/2015 29,90 Kč
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80 STRkých
praktic pro
ov
rad a tipů
váš dom

NA NÁVŠTĚVĚ

Dům ve finském stylu
s výhledem na Beskydy
vytápí pravý finský krb

84

TÉMA: Podzimní obhlídka domu

Nadcházející zima prověří, v jakém stavu jsou všechny důležité části
domu. Je proto nutno podrobit stavbu důkladné kontrole.

ČTĚTE UVNITŘ ČÍSLA:

Teplo z krbů a kamen Zdravé spaní
Překlady stavebních otvorů Stavba svépomocí:
zařizujeme interiér Zimní zahrady Nádrže
na vodu 10× pomůcky pro péči o stromy

00_tit_RDCZ10.indd 1
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90 Kalendárium pro měsíc listopad
92 Jak zazimovat bazén

Katalog
Rodinných doMů
Největší nabídka rodinných
domů na českém trhu.
Přehledné dělení podle
použitého stavebního
materiálu (cihly, dřevo,
200
kámen apod.). Nechybí zde
nabídka služeb projekčních
kanceláří. Katalog pro rok
2015 přináší také přehled nominovaných staveb
v anketě Dům roku 2015.
CENA 89,90 Kč
4,12 €

LEDEN 2015

Na konci každé koupací sezony je
třeba připravit bazén na zimu. Správné
zazimování vám ušetří práci a případné
problémy na jaře. Jak na to, vám poradí
bazénový specialista Patrik Zmeškal ze
společnosti Mountfield.

K ATALOG RODINNÝCH DOMŮ

www.mujdum.cz

HLEDÁME DŮM
VAŠICH SNŮ

ZVOLTE
DŮM ROKU
2015
A VYHRAJTE
KUCHYŇ ČI
KOUPELNU

PŘEDSTAVUJEME

NOVÝ SERIÁL
S ARCHITEKTEM PO ČESKU

RODINNÝCH DOMŮ A VIL

SOUTĚ ŽNÍ KÓD

DŮM ROKU 2015

PŘEHLED NOMINOVANÝCH STAVEB
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PRAKTICKÉ RADY A NÁPADY PRO PERFEKTNÍ DOMÁCNOST, DŮM A ZAHRADU

... A BUDETE SE TĚŠIT DOMŮ

ŘÍJEN 2015 • 54,99 Kč / 2,29 €

UKLÁDÁNÍ
POTRAVIN

SLEVA
& DÁRE
K

PRO NOVÉ
PŘEDPLAT
ITELE

JAK NEPLÝTVAT
A NEKRMIT MOLY
CHYTŘE NA
OHŘEV VODY

DOMÁCÍ PIZZA
JAKO OD ITALA
OSVĚTLENÍ MÁ NEJEN
SVÍTIT, ALE I ZDOBIT

16

PANELOVÝ BYT
VE STYLU
PROVENCE
TIPŮ A NÁPADŮ
DO OBÝVACÍHO POKOJE

ZDRAVÉ SPANÍ JE
ZÁKLAD ZDRAVÍ

000_TIT_BD10.indd 1

RODINNÝ DŮM
JAKO Z POHÁDKY

08.10.15 14:59

INTIMNÍ
OSVĚTLENÍ

ROČNÍK XIX

CHLADNIČKA
ZN. IDEÁL

Ačkoli se místní podmínky od teplých
krajů významně liší, lze v pěstování
citrusů i u nás dosáhnout poměrně
dobrých výsledků. Široké možnosti
nabízejí skleníky, zimní zahrady
i nejrůznější nádoby. Citrusy mohou být
nejenom chutnými plody, ale i stylovými
bytovými doplňky.

94

79,9 0 Kč /4,12 €

KONFERENČNÍ
STOLKY

Dědeček malíř,
otec architekt:
byt s odkazem
slavných předků

www.modernibyt.cz

WELLNESS
U VÁS DOMA
PRO BLAHO
TĚLA I DUŠE

05.10.15 13:00

inzerce
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přírody

Myši či slimáci v podstatě nejsou „škůdci“,
ale jen tvorové přemnožení vinou
disharmonického prostředí. Snaží se přežít
v podmínkách, které jim vytvořil člověk.

100

94 Poslové subtropického ráje

BYdlEnÍ
Druhý nejstarší časopis
o bytové kultuře na českém
trhu (založen 1979).
Přináší nápadité proměny
bytů a návštěvy zajímavě
řešených interiérů. Nabízí
inspiraci, rady, tipy a nápady
vhodné pro byt, dům
i zahradu.

ModERnÍ BYt
Prestižní magazín, který
chápe bydlení a interiérový
design jako součást
životního stylu. Sleduje
trendy, nabízí inspiraci,
odkrývá intimitu bydlení
Příloha: Nejhezčí křesla
i vkus slavných a hledá
TŘICET ÚLOVKŮ PRO
MILOVNÍKY DESIGNU
názory odborníků. Podle
nezávislého výzkumu
Mediaprojekt dlouhodobě nejčtenější interiérový
časopis na českém trhu. Třikrát za sebou získal
titul Časopis roku.
Č Í S LO 10 / Ř Í J E N 2015

100 Na škůdce vyzrajete s pomocí

102 Zatočte s listím

Vždy na konci podzimu se na většině
zahrad odehrává každoroční zápas se
spadaným listím. Poradíme vám, jaké
prostředky nasadit, abyste letos stanuli
na stupních vítězů vy.

102

listopad
stavba

107 Pasivní dům

Otázka nezní „jak“, ale „proč“?
Rozhodnutí přejít od zažité koncepce
nízkoenergetického stavění k pasivnímu
není ani tak technickou, jako spíš
principiální otázkou. Dům se přece
nestaví proto, aby byl pasivní, ale aby
skýtal kvalitní, zdravé a úsporné bydlení.

108 Lože pasivního domu

Kromě statického hlediska mají
základové konstrukce za úkol i omezit
tepelné ztráty. U jednoduchých staveb
se používají betonové či železobetonové
základové pasy a základová deska.
Založení pasivního domu má svá specifika
v konstrukci i v zateplení.

110 Stavba pasivního domu – nejen
z čeho, ale i jak

Pasivní dům lze při splnění předepsaných
kritérií a parametrů klidně „uplácat“
z hlíny, postavit z cihel nebo smontovat
ze sendvičových panelů. Existují však
materiály, přesněji ucelené stavební
systémy a technologie přímo vyvinuté
k pasivnímu stavění.

114 Okna a dveře pro pasivní domy

Okna se významně podílejí na vzhledu
domu, estetické parametry ale zdaleka
neurčují jejich kvalitu a uživatelskou
hodnotu. Ta je dána, zejména u pasivních
domů, především technickými parametry
s důrazem na úspory energie.

118 Podzimní siesta u kamen

Oheň jako znak pospolitosti a útulnosti
vytváří neopakovatelnou atmosféru
domova. Kachlová kamna a krby mohou
moderní interiéry vhodně doplňovat
a vytvářet zdravé a inspirativní prostředí.

122 3 otázky pro 3

Sauny a zase sauny
Tří odborníků jsme se zeptali, nakolik je
„klasická“ sauna zavazující pro moderní
design a dnešní pojetí saunování.

inzerce

124 Ochrana od chodníku po střechu
Elektrické topné kabely to dokáží.
Pomocí této technologie lze vyhřívat
a chránit před sněhem, ledem a námrazou
chodníky, terasy, schody, příjezdové
cesty, parkovací místa či jiné celoročně
využívané venkovní plochy, ale i okapní
systémy.

126 Kreativní tvůrci… a realisté

Říká se, že architekti jsou spíše umělci,
projektanti pak praktici. Obě profese
se často navzájem popichují, zároveň
však otevřeně přiznávají, že to bez „toho
druhého“ nejde.

128, Novinky a trendy ve stavebnictví
130
alternativy

132 Organická architektura v duchu
katalánských tradic

Organických rodinných domů
v souvislosti s ochranou přírody
a úsporami energie rychle přibývá. Stavba
architekta Oldřicha Hozmana se nachází
v úrodné nížině mezi vesnicemi Torroella
de Fluvia a Sant Miquel de Fluvia
v Katalánsku a je dobrou inspirací pro
architekty z celého světa.

servis

140 Stavební a jiné právo: Zásah
od sousedů

Někdy se stavba či rekonstrukce
domu neobejdou bez využití či zásahu
do sousedního pozemku. Jak tuto situaci
upravují občanský zákoník a stavební
zákon, naznačuje konkrétní příklad našeho
čtenáře, který souvisí se zateplením domu
na sousedním pozemku.

142 Stavba přesně podle plánu

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

150 Od renesance po baroko

Čas od času vezmeme auto a vyrazíme
po vlastech českých, abychom se podívali,
jaké rodinné domy u nás přibyly a jak
se vyjímají vedle těch starých. Tentokrát
jsme cestu navíc spojili s testováním
nového modelu vozidla Hyundai Tucson.

152 Blog čtenáře: Bungalov pro dvě
rodiny

Ztracené bednění a základová deska
Po dokončení základových pasů
rodinného dvojdomu následovalo vyzdění
ztraceného bednění a vylití betonové
základové desky.

DOPISY A INFORMACE

ZEPTE JTE SE , NA CO CHCETE ...

KNIŽNÍ TIP

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.

Kolik světla je potřeba?

Rychlá a snadná rekonstrukce

V podkrovní ložnici máme pouze okno
ve štítu, a proto je zde stále šero. Manželka
trvá na instalaci střešních oken, ale moc se
mi do toho nechce. K čemu je v ložnici denní
světlo? Přesto, poradíte, kolik je třeba oken,
jak veliká mají být a kam je umístit?
A. Paták, Lovosice

V obývacím pokoji staršího domku jsme
vytrhali starou, vrzající prkennou podlahu.
Podklad je rovný, pevný a suchý, a proto
bych původní prkna chtěl nahradit nějakým
novým materiálem. Práci zvládnu sám.
Poradíte?
Jindřich V., Františkovy Lázně

Minimální množství denního světla
v budovách sice stanovuje závazná
legislativa, ale v rodinném domě je to
více méně vaše soukromá záležitost.
Přesto – za komfortní množství denního
světla v obytných místnostech se považuje
dosažení tzv. činitele denní osvětlenosti
5 % v dětských pokojích a minimálně
3 % v ostatních obytných místnostech
(hodnota zaručuje optimální zrakové
podmínky a absenci svícení během dne
v zimních měsících). Při návrhu osvětlení
podkrovních prostor pomocí střešních
oken jde o množství přiváděného
světla (podle velikosti a počtu oken),
rovnoměrnost osvětlení (rovnoměrné
rozmístění oken), orientaci ke světovým
stranám a výhled (závisí na výšce spodní
hrany oken; tedy umístění parapetu tak,
aby bylo vidět ven i vsedě). Často se při
návrhu střešních oken uvádí poněkud
zjednodušené pravidlo, že velikost
prosklené plochy by měla dosahovat
alespoň 1/10 podlahové plochy místnosti.
Záleží také na členitosti podkrovního
prostoru. Někdy může fasádní okno
místnost do jisté míry oslunit, ale ne
dostatečně osvětlit. O návrhu řešení
se poraďte s projektantem (k instalaci
nového střešního okna je třeba stavební
povolení) a praktickou realizaci řešte
s výrobci oken nebo přímo s montážní
firmou.

Možností je spousta. Dozajista k nim patří
i montáž podlahy ze sádrokartonových
desek pod označením F 146 (výrobce
Knauf ) s rozměry 600 x 2 000 mm.
Konstrukce podlahy se skládá ze dvou
12,5 mm tenkých desek ze speciálního
tvrzeného sádrokartonu, které se vzájemně
slepí sádrovým tmelem a následně se
sponkují. Dvouvrstvý systém budí dojem
přílišné pracnosti a složitosti, ale praktické
opracovávání desek je velmi snadné
a nevyžaduje žádné speciální nářadí (lze
snadno řezat kvalitním nožem). Pokládka
druhé vrstvy (desky) je pak ještě rychlejší
než první. Podlaha z desek F 146 je
velmi lehká, ale zároveň tvrdá a lze ji
použít i v případě instalace podlahového
vytápění. Praktický manuál si snadno
najdete na internetu, případně jej získáte
ve specializovaných prodejnách nebo
ve stavebninách při nákupu materiálu.
V podstatě potřebujete jen zmíněné desky
(dobře měřte a počítejte, nebo si raději
nechte materiálovou kalkulaci přesně
spočítat), dále tmel Fugenfüller Leicht
a tmel Uniflot, v případě potřeby i materiál
na podsyp nebo vyrovnávací vrstvu,
geotextilii, tepelnou izolaci, (např. Liapor
frakce 1–4 mm), speciální pásek, hřebíčky
a samozřejmě nářadí. Hodně zdaru!

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

Království bylinek
v permakulturní zahradě
Bylinková spirála je aktuální trend
v alternativním zahradnictví,
představující prvek s rozmanitým
využitím. Autoři publikace názorně,
jednoduše a bez zbytečných komplikací
vysvětlují správnou výstavbu a způsoby
založení bylinkové spirály. Přitom pouze
neteoretizují, mají bohaté znalosti
a zkušenosti a všechny nabízené varianty
si už vyzkoušeli v praxi. Možnosti
realizace se rozprostírají od terasovitých
zahrad přes bylinkové záhony, živý
bylinkový nábytek a suché zídky až
ke kráterovým nebo klimatickým
zahradám. Bylinkové spirály si mohou
najít své místo i v malých zahradách.
Kniha se věnuje částečně bylinkám
a jejich mnohostrannému využití
v kuchyni, přírodnímu léčitelství
a lékárnictví.
www.alman.cz
ČÍSLO MĚSÍCE

Polovina procenta

Právě o polovinu procenta snižuje stavební
spořitelna Wüstenrot úrokové sazby
u Půjčky ProBydlení, která má široké
využití od malých úprav až po rozsáhlé
rekonstrukce. Horní hranice úvěru bez
zajištění se zvyšuje na 500 000 Kč, u více
žadatelů až na 700 000 Kč, zajištění
nemovitostí se požaduje až od výše
úvěru nad 1 milion korun. Zpracování
a poskytnutí této půjčky je do konce
roku zdarma, zájemci jistě uvítají rychlé
rozhodnutí o úvěru do 24 hodin. Úvěr bez
akontace se splatností do 10 let s úrokovou
sazbou od 4,5 % ročně bude jistě atraktivní
pro mnohé žadatele.
MŮJ DŮM 11 · 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

rodinné doMy návštěva
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Architektur A
bez z ábr An
TexT: jiTk a pálková | FoTo: peTr adá mek

Maximální propojení s přírodou je častým mottem,
od něhož se odvíjí návrh rodinného domu. Někteří
stavebníci ani přesně nevědí, co tímto zadáním vlastně
míní. V případě novostavby v severních Čechách ale
rozhodně nejde o žádné klišé. Autoři obsah tohoto
spojení ztvárnili zcela svobodně.
15
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L

ouka na jižním svahu na konci
starší zástavby, za zády les, před
sebou výhled do rozlehlé volné
krajiny zarámovaný hřebeny
Lužických hor, se na první
pohled jevila jako idylický
venkov. Majitelé domu ani projektanti
z ateliéru RG architects studio se ale
nenechali svést k více či méně zdařilé variaci
na tradiční podhorské stavení. „Nechceme
tímto způsobem uspokojovat obvyklé,
ale v podstatě nic neříkající požadavky
na ‚tradiční výraz‘ či ‚krajinný ráz‘, které
dominují územním plánům a obecnému
povědomí o výstavbě v podobných lokalitách.
Snažíme se tvořit architekturu naší doby
s výhledem do budoucna,“ vysvětluje Radomír
Grafek, autor návrhu domu. Do krásného
prostředí architekti zakomponovali moderní
stavbu kubických tvarů, která se svým okolím
dobře koresponduje jak svým střízlivým
vzhledem, tak svou otevřeností i moderními
technologiemi šetrnými k přírodě.

Symbióza se svahem
Přístupová komunikace vede pod svahem,
garáže a parkovací stání jsou proto situovány
samostatně ve spodní části pozemku, zatímco
dům kvůli výhledům a využití parcely zaujímá
16

jeho horní část. Vede sem přístupová cesta
zakončená točnou a zpevněnou plochou
umožňující stání dvou automobilů.
Architektonický koncept je založen
na několika kvádrech s plochými
střechami, které jsou odlehčeny velkým,
často bezrámovým prosklením a zároveň
se rozšiřují do exteriéru prostřednictvím
teras a železobetonových rámových pergol.
Ustupující horní podlaží je „položeno“
na ústřední části přízemí a zastřešeno
výrazně přesahující plochou střechou.
Hlavní vstup do domu vede ze
severovýchodní strany, obytným prostorům
však jasně dominuje orientace na jih
s výhledem do údolí. Základ dispozice tvoří
otevřená komunikační linie, procházející
podélně celým přízemím od východu k západu.
Na vstupní partii se napojuje komfortní
ložnicová část (ložnice rodičů s šatnou a velkou
koupelnou), na severní straně pak zóna pro
hosty spolu se zázemím (sklad, prádelna, WC).
Těžištěm domu je ústřední prostor
s otevřeným schodištěm a společnou obývací
částí, na niž směrem k západu plynule
navazuje kuchyň spojená s jídelnou. Součástí
přízemí je také další dispoziční blok – domácí
fitness, sauna, hygienické zázemí a dětský
pokoj, orientovaný na západ.

Zdeněk Navrátil a Radomír Grafek: „Při
navrhování vycházíme z dialogu se stavebníkem.
Klademe důraz na silný koncept, dokonalý detail
a jedinečnost místa.“

„Druhé podlaží vzniklo v podstatě kvůli
neodolatelným výhledům,“ přiznává autor
projektu. Ty se otevírají jak z knihovny, tak
z pracovny pána domu a ze dvou velkých
střešních teras.
Provozní „fundament“ pro velkou
domácnost i aktivní život rodiny se skrývá
v podzemí. Kromě technického zázemí
a úložných prostor tu najdeme útulnou
klenutou klubovnu s kulečníkem, krbem
a domácím barem. Jen pár schůdků odtud
vede do vlastního vinného sklípku.

Příroda si žádá volnost
Interiér působí stejně odlehčeným dojmem
jako dům zvenku. Všechny místnosti kromě
těch, které je nutné z provozních důvodů
oddělit (ložnice, koupelny, WC apod.),
zůstávají otevřené, celý vnitřní prostor je jak
v horizontálním, tak ve vertikálním směru
propojen cíleně komponovanými průhledy.
Celým domem volně prostupuje světlo,
výhledy ven a pocit pevného pouta mezi
bydlením a krásným přírodním prostředím.
můj dům 11 · 2015

Nosná konstrukce domu je ze železobetonu,
stěny jsou slabší než zděné a stavba má
celkově větší tuhost. Terasy u domu stíní
pergoly s železobetonovou rámovou konstrukcí
a lamelami z lepeného dřeva

Bazén je zakončen vykonzolovanou
železobetonovou deskou, z níž padá voda
do jezírka jako z přírodního vodopádu

2015 · 11 Můj důM
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1

2

1 Celému přízemí
udává tón krásná
dvojvrstvá teaková
podlaha. Teaková
dýha byla použita
i na zakázkově
vyrobený nábytek
včetně kuchyňské
linky, dveří a vybavení
koupelen

4
5
3

3 Hala v patře poskytuje
otevřené výhledy do tří stran
a je osvětlena i shora velkým
střešním oknem

5 Velký jídelní stůl byl jedním ze
stěžejních požadavků stavebníka.
Rozlehlému otevřenému prostoru
prospívá zvýšený strop (2,75 m)

18

2, 4 Pánský klub
v suterénu je vyzděn
z režných cihel. Zdivo
plynule přechází
v klenutý strop –
železobetonovou
klenbu kryje obklad
z cihelných pásků

Z AUJA LO N Á S
NEČEKANÝ MOTIV
Stěny, obložené režnými cihelnými pásky,
působí v souvislosti se střízlivou architekturou trochu překvapivě, mají ale svou logiku.
„Původně jsme bydleli v podkroví secesního
domu. Půda byla moderně zrekonstruována,
dominantu tvořily staré cihlové komíny. Přáli
jsme si tuto atmosféru přenést do nového
bydlení,“ vysvětlují majitelé domu.

V domě – kromě sezení, stolů
a postelí – prakticky nenajdeme
„standardní“ nábytek. Police, skříně,
krb a další vybavení jsou integrovány
do stěn a dalších konstrukčních prvků
a tvoří s nimi nedílnou kompozici

19
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Knihovně v patře jasně dominuje
orientace na jih do krajiny. Lze ji
otevřít do haly, nebo oddělit velkými
posuvnými dveřmi

20

Ložnici rodičů obklopují ze tří stran
pevně zasklené stěny. Velkoformátové
prosklení s minimálním členěním, se
subtilními hliníkovými rámy přispívá
k pocitu splynutí s krajinou

Terasy v patře jsou pokryty zelení, pochozí
plochy tvoří betonová dlažba na podložkách.
Koupel ve vířivce nabízí „bonus“ v podobě
panoramatického výhledu

21
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střešní
terasa

Vybavení interiéru architekti navrhli
v jednotném stylu, převládají podlahy
z teakového dřeva, jemné přírodní barvy,
dýha z teaku je použita i na bezfalcové dveře
a jednoduchý funkční nábytek. „Dům je třeba
navrhnout neutrálně a nadčasově, aby se
časem mohl měnit,“ uvádí Radomír Grafek.
Za hezkého počasí se prosklené plochy
otevřou a bydlení expanduje ven na terasy,
které obklopují dům z jižní a západní strany.

WC
pracovna

hala

knihovna

střešní
terasa

zádveří

kuchyň

venkovní
kuchyň

spíž

hala

koupelna

fitness

sauna

WC

koupelna

sklad

dětský
pokoj

prádelna

patro

pokoj
pro hosty
závětří
garážové
stání

jídelna

obývací pokoj

koupelna
šatna

terasa
ložnice

přízemí

obytné prostory I zázemí

tech. místnost

sklad

dílna

klubovna

hala – galerie

chodba

bar

suterén

vinný
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Zastavěná plocha: 380 m2
Užitná plocha: 682 m2
Konstrukce: betonové základové pasy a železobetonová základová deska, nosná konstrukce monolitický železobetonový skelet (želbet.
stěny, sloupy a stropy spřažené s želbet.
stropními deskami a rámovými konstrukcemi),
vnitřní příčky z cihel Porotherm, obvodové stěny zatepleny deskami z min. vlny, fasáda omítnuta a obložena cihelnými pásky Lipea Klinker,
střešní terasy z beton. dlaždic na podložkách
a z tropického dřeva, zelené střechy
Výplně otvorů: okna hliníková s izolačními trojskly Heroal Samat (zdvižně posuvný
systém), dveře dřevěné dýhované a lakované
bezfalcové, posuvné a otevíravé skleněné (vše
atypická výroba na míru)
Vytápění: tepelné čerpadlo země/voda
(3 zemní vrty), podlahové teplovodní vytápění v kombinaci s teplovzdušným vytápěním
(a chlazením), fotovoltaické panely, krb s krbovou vložkou, vzduchové tepelné čerpadlo (pro
ohřev vody v bazénu)

bazén

jezírko

WC

Technické údaje

Kromě posezení si tu rodina může užít také
pohoštění připravené ve venkovní kuchyni,
která je důmyslně integrována do fasády domu.
Jedinečný zážitek nabízí bazén, kde se dá
plavat a přitom se kochat pohledem na okolní
panoráma. Na konci „plavecké dráhy“ voda
spadá z bazénu do přírodního jezírka, kde se
daří vodním rostlinám i rybám.

Dům je navržen jako nízkoenergetický

auToŘi
Radomír Grafek (1970)
Vystudoval SPŠ stavební v Liberci, v r. 1995
založil spolu se Zdeňkem Navrátilem architektonickou a projekční kancelář RG projekt. Jako
volné pokračování vznikl v r. 2013 ateliér RG
architects studio, který se snaží vytvářet originální architekturu na principech jednoduchosti, čistoty, rovnováhy a světla. Dnes má ateliér
ve svém portfoliu desítky realizací rodinných
domů, vil, interiérů, rekonstrukcí, bytových
a občanských staveb po celé ČR.
Zdeněk Navrátil (1973)
Vystudoval SPŠ stavební v Liberci, spolupracovník ateliéru RG Architects Studio
Miroslav Kukrál (1990)
Absolvent technické univerzity Liberec, obor
umění a architektura, spolupracovník ateliéru
Kontakty: RG architects studio, s. r. o.
Čsl. letců 786, Varnsdorf
tel.: 602 127 830, www.rgarchitects.cz

Navštivte
podobné domy
v katalogu RD na
www.mujdum.cz
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Bydlení
v z ahr ádk ářské kolonii
Na okraji západočeské metropole se v mírném severním svahu pohodlně usadila
dřevěná vilka určená k celoročnímu bydlení. S úctou a respektem ke kontextu místa
navrhl architekt Veselák svěží dřevostavbu s vyzděným jádrem, která lehce vklouzla
do prostředí chatové osady.
TexT: Daniela R ígRová | FoTo: Jiř í eRnesT

2015 · 11 můj dům
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Na terase, stíněné pergolou a velkou jabloní,
je příjemně po celý den. Dům obložený
neupraveným přírodním dřevem postupně
šedne a splývá se zahradou, v níž se podařilo
zachovat staré stromy
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Estetika interiéru je založena na kontrastu hladkých
bílých ploch a přírodního dřeva. Většina obytných
místností má plovoucí jasanové podlahy, v hale je
keramická dlažba v tónu jemné šedé

P

říměstská zahrádkářská
oblast v posledních letech
zarůstá novými rodinnými
domy. „Hledali jsme
odpověď na otázku, jak se
chovat v rekreační zóně,
která má svá architektonická specifika,“ říká
autor projektu, Ing. arch. Jaromír Veselák
ze studia Aeroplan. „Šlo nám o zhodnocení
potenciálu místa a respektování okolí.
Nepřipadalo v úvahu, aby dům vypadal
jako klasický katalogový projekt umístěný
v zahrádkářské kolonii. Proto nevyčnívá.
Snažili jsme se také zachovat maximum
vzrostlých stromů, zde jsou to jabloně,“
doplňuje svoje vyprávění. Mezi sousedními
stavbami hezky usazený dům zůstává štíhlý,
aby se netlačil sousedům do oken a zároveň si
zachoval měřítko chaty. Místními regulativy
určený limit 100 m2 zastavěné plochy rozvíjí
téma o další úkol – vytvořit na úzké parcele
minimální dům s maximálním využitím
daného prostoru.
2015 · 11 Můj důM

V souladu s krajinou
Dřevěný hranol s pultovou střechou cituje
nízký severní svah a stoupá od příjezdové
cesty směrem do zahrady, ke slunci otevřené
jižní terase. Její dřevěná paluba i kryté stání
pro dvě auta představují dynamizující prvek
jinak poměrně uzavřené stavby – z hmoty
domu vybíhají dvě křídla pergol s diagonálně
vsazenými nosnými sloupy, které přiznávají
tematickou inspiraci slavnou Fragnerovou
Orvilou v Nespekách. Dynamika svažitého
terénu proniká i do samotné stavby – vertikála
dvojramenného schodiště posouvá obytné
prostory vždy o polovinu podlaží a tvoří
jedinou komunikaci domu. Všechny místnosti
přiléhají ze tří stran přímo ke schodišti, a tak
žádné další chodby nesnižují počet využitých
metrů. Nejníže položená pracovna oddělená
od dalších částí domu umožňuje nerušený
přístup pracovním návštěvám. Kolem
technického zázemí vedou první schody
k hlavní obytné místnosti s kuchyní a volným
vstupem do zahrady. O další polovinu patra

výš je umístěna ložnice rodičů s koupelnou
a nejvýše vystoupají děti do rozlehlého pokoje
připraveného k rozdělení na dva menší, až
odrostou společným hrám.

S čím si rozumí dřevostavba?
Během jedenácti měsíců vznikla pasivní
dřevostavba na betonové desce s klasickými
základovými pasy. Lehký skelet s minerálním
zateplením kryje fasáda z překládaných prken
sibiřského modřínu v kombinaci s režnou
pálenou cihlou. Pohledové cihelné zdivo
chrání a oživuje postranní stěny stavby v místě
schodiště a kuchyňského výklenku. Do třetice
se cihla uplatňuje ve formě krbové zídky
v hlavním obytném prostoru a prostupuje
prosklenou jižní stěnou až na terasu. Drobné
detaily tak téměř minimalistickou stavbu
posouvají k jednoduchému, leč originálnímu
bydlení. „Schodišťové jádro a některé stěny
domu jsou postaveny z akumulačních
vápenopískových cihel. Jsou vysoce únosné
a umějí vyrovnávat určitou nevýhodu nízké
25

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

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

tepelné setrvačnosti dřevostaveb. Dům tak rychle nevychladne ani se
nepřehřívá. Dobrá dřevostavba v sobě musí obsahovat masivní, hmotnou
část, aby v lehké, dokonale zateplené obálce dokázala akumulovat teplo,“
vysvětluje architekt Veselák. Systém vytápění musel zohlednit severojižní
orientaci domu. Vzhledem k tomu, že radiátory pružněji reagují na zdroj
tepla než podlahové topení, jsou jimi osazeny všechny místnosti, pod
prosklenou stěnou v obytném prostoru je zabudovaný podlahový konvektor.
Teplo v domě zajišťují střešní solární panely a teplovodní, integrovaný
zásobník tepla, který je zároveň připojený na krbovou vložku a elektrický
dohřev v případě, že nesvítí slunce. Systém doplňuje řízené větrání
s rekuperací.

Ozvěny českého chatařství
Díky nadšenému klientovi, který zároveň patří k okruhu přátel autora, mohla
vzniknout technicky i vzhledově zajímavá stavba. „Přestože je investor sám
stavař, udělal mezi kamarády architekty interní soutěž na projekt. Chtěl získat

z auja lo n á s
Zdravé bydlení Z hlíny
Rekuperací výčet technologických zajímavostí
nekončí. Přestože v porovnání se stavbami výrazně
inklinujícími k čistě přírodním materiálům (jako
je například sláma) se jedná o poměrně konvenční
dřevostavbu, uskutečnil se zde ještě jeden experiment. Nosnou zeď pracovny tvoří prefabrikované
bloky z místní dusané hlíny v rámech z fošen
omítnuté hliněnou omítkou. Akumuluje teplo a umí
dobře pracovat s vnitřní vlhkostí – v případě vyšší
vlhkosti ji do sebe absorbuje a umí ji i vydávat,
pokud je přesušený vzduch.
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Dominantní prvek přízemí
představují přiznané
dřevěné stropní trámy.
Krbová stěna z režných
cihel příjemně oživuje
prostor a plynule
pokračuje ven na terasu
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Bílá barva a přírodní materiály
vládnou i koupelnám. Příroda
sem vstoupila v podobě obkladu
z oblázků a pryskyřic

Technické údaje
Celková zastavěná plocha: 100 m2
Konstrukce: difuzně otevřená dřevostavba
na betonové základové desce; vnitřní jádro
z vápenopískových cihel; fasáda – překládaná
prkna sibiřského modřínu, režné pálené cihly

koupelna
+ WC
pokoj pro
hosty

šatna
obytný
prostor

Střecha: pultová, střešní fólie z měkčeného
PVC

WC
zádveří

přízemí

obytné prostory I zázemí

Podlahy: plovoucí podlaha – jasanová kantovka; keramická dlažba v koupelnách, technické
místnosti a na schodišti, poslední rameno
schodiště z jasanu
Výplně otvorů: dřevěná eurookna meranti;
dveře dýhované v truhlářské rámové zárubni
s bezfalcovým kováním

koupelna
+ WC
ložnice

WC

dětský
pokoj

chodba

Vytápění: střešní solární panely a krb s teplovodním výměníkem napojené na integrovaný
zásobník tepla, elektrický dohřev; radiátory
a konvektory
Větrání: řízené s rekuperací tepla

patro

Autor návrhu zahrady: Ing. Jakub Chvojka,
Ateliér Aeroplan

S lovo a R c h i T e k Ta
„Ze stavby ve mně zůstal především
pocit spolupráce s kamarádem. V takovém vztahu je předem vybudovaná
míra důvěry, kterou s jiným klientem
teprve hledáme. Je to příležitost
k intenzivnímu setkávání a zhmotnění
společné práce. Zároveň je tu přítomná
i větší míra závazku, abychom se kvůli
stavbě třeba nerozešli. Bylo to pro mě
i příjemné tvůrčí setkání s mým otcem,
který je autorem sochy v zahradě.“

co nejvíc nápadů, a ačkoli je z oboru, hledal inspiraci.
Někdy vzniknou zbytečně banální domy, když se člověk
přecení a myslí si, že to zvládne sám,“ říká architekt.
„Často u nás převažuje tendence si vše nastudovat
a také sám udělat. Na realizaci je to potom znát. Podle
mého názoru má tradice českého kutilství kořeny
v době socialismu, kdy kvalita řemesla téměř vymizela,“
hledá vysvětlení architekt. V tomto případě klient
ve spolupráci s odborníky dokázal postavit stavbu,
která skvěle zapadá do příměstské části západočeského
centra. „Situace, kdy jsou někdejší chatové
a zahrádkářské kolonie i se svým specifickým koloritem
přeměňovány na oblasti individuálního bydlení, je
totiž poměrně častá, a proto stojí návrh každého domu
do takového prostředí za úvahu i jako plnohodnotné
a architektonické téma,“ doplňuje J. Veselák.

auToR
Ing. arch. Jaromír Veselák
Vystudoval Fakultu architektury ČVUT Praha,
je spoluzakladatelem ateliéru Aeroplan. Zajímá
se o trvale udržitelné stavění, především
dřevostavby, a také o ochranu a uchování
historické architektury na Plzeňsku a v oblasti
bývalých Sudet.
Kontakt: Ateliér Aeroplan
Zábělská 853/46, Plzeň
www.aeroplan.cz
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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
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Moderní architektonicky zajímavá dvoupodlažní
budova se zapuštěným suterénem upoutá
na první pohled vstupní fasádou, prosklenými
plochami, velkým balkonem i přesahem střechy
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V soul adu
s pož adaVk y
moderní doby
TexT: VlasTimil růžičk a | FoTo: aleš Jungman

Původním záměrem investora bylo dům z počátku 90. let přestavět, ale během
přípravy konceptu se od této myšlenky upustilo a vznikla zcela nová moderní
budova inspirovaná původní stavbou. Prosadil se minimalistický charakter,
čisté linie a efektivní spojení obývaného prostoru s přírodou.
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Ing. arch. Pavel Machar

Ing. arch. Radek Teichman

eprezentativní vila se nachází v zastavěné části
pražských Průhonic. V zástavbě domů z devadesátých
let minulého století působí poněkud excentricky.
Moderní architektonicky zajímavá dvoupodlažní
budova se zapuštěným suterénem upoutá na první
pohled vstupní fasádou, prosklenými plochami,
velkým balkonem i přesahem střechy. Pozemek je orientován svou jižní
stranou do ulice. Zde navrhli architekti vizuální bariéru, která zaručuje
obyvatelům domu naprosté soukromí: v jihovýchodní části pozemku
plní tuto funkci prostorná garáž, jejíž střecha s konzolemi vytváří krytý
průchod od vstupní branky k hlavnímu vchodu do domu. Severní fasáda
garáže je prosklená, což poskytuje nebývalý zážitek při příjezdu autem
a zároveň se tím opticky prohlubuje prostor mezi domem a garáží.

Velkorysý prosluněný prostor
U hlavního vstupu do domu upoutají pozornost velké světlé kvádry,
ve kterých je integrována venkovní kuchyně a sklad zahradního
nábytku. Prostorná hala s vestavěnými skříněmi po stranách prochází
napříč domem a je ukončena průhledem na severní část krásné
zahrady. V přízemí se nachází rozlehlý společný obývací prostor, herna
a samostatné apartmá pro hosty. „Použitím bezrámového zasklení
a velkých posuvných portálů bylo zajištěno maximální propojení se
zahradou a terasou, která probíhá po celé délce domu,“ říká na úvod
architekt Radek Teichman. Dispozice přízemí je opravdu velkorysá,
velký důraz byl kladen na volný otevřený prostor a přirozené světlo.
Prosklené plochy mají své magické kouzlo a letnímu přehřívání domu
by měly zamezit dostatečné přesahy jednotlivých pater a střechy.
Severní fasáda je členěna mozaikou čtvercových oken pečlivě
rozmístěných na základě dispozičního členění interiéru. Skleněné
panely na fasádách doplňují obklady z cementovláknitých desek.
Schodišťová hala propojuje obě nadzemní podlaží se suterénem
32

s místnostmi pro relaxaci a pro technologické zázemí domu. Suterén
se otevírá do anglického dvorku, který slouží především k odpočinku
po saunování. Horní podlaží je rozděleno na dvě nezávislé zóny.
Dvoupodlažní dům má celkem pět ložnic, přičemž hlavní ložnice má
přidruženou šatnu, koupelnu a pracovnu, v zóně pro děti se nacházejí
tři pokoje se společnou šatnou a dvěma koupelnami.

Působivý je nejenom interiér
„Návrh interiéru vznikal v souběhu s projektem domu a byl pečlivě
propracován v úzké spolupráci s klientem. Výsledkem je kombinace
materiálů vysokého standardu,“ podotýká architekt. V obytných
místnostech převažuje podlahová krytina z běleného dubu, obklady
a dlažby koupelen jsou provedeny v carrarském mramoru, vestavěný
nábytek z lakovaných MDF desek je akcentovaný voskovanou dýhou
wenge. Využívá se pohledové kvality betonových stropů, ve schodišťové
hale se nacházejí skleněné panely. Vila je vybavena inteligentním
systémem elektroinstalace, který umožňuje kompletní ovládání
domu z mobilních zařízení i ze stacionárních dotykových panelů
rozmístěných po domě. Majitelům tak umožňuje pohodlnou kontrolu
nad osvětlením, zastíněním, ovládáním audia-videa, vytápěním
a zabezpečením domu.
Působivé je také napojení na zahradu, která je rozdělena
do několika funkčních zón. Po obvodu pozemku tvoří výsadba
odclonění od nežádoucích pohledů a zajišťuje dostatečné soukromí,
a to především v jižní části, kde se do zahrady otevírá přes rozlehlou
terasu celé přízemí. Terasu lemuje dekorativní vodní plocha s výtvarně
pojatým chrličem. Minimalistické vile patří čestné uznání v soutěži
Grand Prix Architektů v kategorii Rodinný dům a také titul Fasáda
roku v kategorii Novostavba rodinného domu.
můj dům 11 · 2015

S LOVO AU TO R A
„Původní záměr klienta bylo dům z počátku 90. let přestavět,
ale během přípravy konceptu jsme od této myšlenky upustili. Díky tomu se nám podařilo vytvořit rodinný dům, který
je v nejvyšší možné míře propojen s okolní zelení a dosahuje
vysoké úrovně vnitřního komfortu a energetické účinnosti.“
Radek Teichman

Vizuální bariérou v jihovýchodní části pozemku je
prostorná garáž, jejíž střecha s konzolemi vytváří
krytý průchod od vstupní branky k hlavnímu
vchodu do domu
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V obytných místnostech převažuje podlahová
krytina z běleného dubu, stěny jsou obloženy
lakovanými MDF deskami a deskami s dýhou
wenge. Vila je vybavena inteligentním
systémem elektroinstalace, který umožňuje
kompletní ovládání domu z mobilních
zařízení i ze stacionárních dotykových panelů
rozmístěných po domě
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Obklady a dlažby koupelen jsou
provedeny v carrarském mramoru.
Dvoupodlažní dům má celkem
pět ložnic, přičemž hlavní ložnice
má přidruženou šatnu, koupelnu
a pracovnu

Schodišťová hala propojuje obě
nadzemní podlaží se suterénem,
s místnostmi pro relaxaci a pro
technologické zázemí domu

Z místnosti pro relaxaci lze
projít na anglický dvorek, který
slouží především k odpočinku
po saunování

Zajímavé prostorové řešení nabízí
také kuchyň s vysunutým jídelním
stolem do proskleného výklenku.
Výjimečnou světelnou atmosféru
jí dodává stropní světlík, který
je v přesahu střechy zvýrazněn
otvorem s betonovými žebry

Vizuální bariéru provozu ulice tvoří v jihovýchodní části
pozemku prostorná garáž, která kromě čtyř parkovacích
stání poskytuje prostor i pro skladování zahradní techniky
a jízdních kol. Střecha garáže je vykonzolována a vytváří
krytý průchod od vstupní branky k hlavnímu vchodu
do domu. Severní fasáda garáže je prosklená, což
poskytuje nebývalý zážitek při příjezdu autem a zároveň
se tím opticky prohlubuje prostor mezi domem a garáží

inzerce

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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koupelna

šatna

koupelna

Technické údaje

chodba

hala
koupelna

šatna

ložnice

šatna
pracovna

pokoj

Užitná plocha: 560 m2
Zastavěná plocha: 331 m2 + 100 m2 garáž

pokoj

ložnice

Konstrukce: železobetonová nosná konstrukce s vyzdívkou, betonové
základové pasy a základová deska
patro

Střecha: plochá střecha s fóliovým systémem (základním hydroizolačním materiálem jsou válcované fólie z měkčeného PVC), vykonzolovaná
střecha garáže je osázena extenzivní zelení
Výplně otvorů: prosklené plochy – bezrámové zasklení Actual, dveře
dřevěné vyrobené na míru

knihovna

koupelna

pokoj pro hosty
WC
hala

jídelna

Vytápění a větrání: plynový kotel, podlahové teplovodní vytápění,
přirozené větrání
Materiály: podlaha – dub/mramor, stěny lokálně obloženy lakovanou
a dýhovanou MDF

kuchyň
zádveří
herna

obývací prostor

auToŘi
přízemí

Navštivte
naše stránky
www.mujdum.cz

obytné prostory I zázemí

garáž

chodba

prádelna

techn.
místnost

sklad

fitness

sauna

koupelna
WC

suterén

Fasáda je členěna mozaikou čtvercových
oken pečlivě rozmístěných na základě
funkčního členění interiéru. Panely skla
na omítkových fasádách doplňují obklady
z cementovláknitých desek
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Ing. arch. Radek Teichman (1979), Ing. arch. Pavel Machar (1979)
Vystudovali Fakultu architektury ČVUT Praha. V kanceláři Jestico +
Whiles působí od roku 2004. Podíleli se na mnoha projektech v České
republice i v zahraničí. Pracovali například na projektu Parkville Bratislava, který získal ocenění ve slovenské stavbě roku 2008. V současné době
pracují na projektu luxusního hotelového resortu na Zanzibaru.
Kontakty:
Architektonická kancelář Jestico + Whiles
Štefánikova 43a, 150 00 Praha 5
T: +420 257 310 460
E: info@jesticowhiles.cz, www.jesticowhiles.com
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Ekologické a úsporné bydlení v dřevostavbě
Jedním z hlavních trendů při pořizování nového bydlení je energetická úspornost. Spolu s tím
čím dál více stavebníků upřednostňuje materiály, jež jsou přírodní i úsporné a zároveň dokážou
poskytnout výborné vlastnosti z hlediska tepelné izolace i akustiky. Spojení takových prvků
ukazuje například unikátní dřevostavba postavená formou sendvičové konstrukce v obci Trnovo
na Slovensku. Technologie založená na kombinaci dřevěného skeletu, jeho zpevnění deskami
a izolaci z kamenné vlny ROCKWOOL umožňuje vytápět dům pouze s využitím rekuperace
doplněné teplovodním ohřívačem. Dům odpovídá požadavkům německé směrnice na pasivní domy.
světovým stranám – více než polovina plochy
oken je na jižní straně domu, zbytek na západní.
Minimální požadavky na energie
Díky spojení promyšleného projektu, kvalitních
stavebních materiálů a dodržení předepsaných
technologií postačí k vytápění domu teplovodní
ohřívač optimalizovaný pro nízkoteplotní vytápěcí
systém, jenž je napojen na rekuperaci. K provozu
mu postačí příkon pouze 1 950 W, což odpovídá
příkonu rychlovarné konvice. Křížový typ
rekuperace, jenž je tu využit, umožňuje odvést
nuceným větráním z domu vše kromě tepla.
Čerstvě přiváděný vzduch přitom nepřenáší
vlhkost ani pachy. Vnitřní teplota v domě se tak
pohybuje přes 20,5 °C bez potřeby vytápět interiér
jinými tělesy.

Rodinný dům je patrový a nepodsklepený.
Obytná část se nachází především v přízemí,
které je koncipováno jako volný prostor
a disponuje plochou 96 m2. Protože zde není
žádná nosná příčka, je možné prostor variabilně
proměňovat podle představ majitelů. Podkroví
budovy je řešeno jako úložné. Vlastní výstavbě
předcházela důkladná příprava projektu, v níž
se zohlednila i specifika konkrétní lokality
a připomínky odborníků.
Dřevěný skelet, výztužné desky a kamenná
vlna
Základ stavby tvoří dřevěný skelet, jehož venkovní
strana je osazena deskami DHF, vnitřní stěna
pak deskami OSB. Prostor mezi těmito ztužujícími
deskami je vyplněn izolací z kamenné vlny
Rockton, další vrstva je využita na fasádě. Zde se
jedná o dvouvrstvý Frontrock Max E. Izolace zde
byla aplikována „na sucho“, bez lepení, pouze
s využitím kotev s rozšiřovacím talířem. Kamenná
vlna ROCKWOOL přitom byla zvolena nejen
pro svoje výborné tepelněizolační schopnosti,
ale zohledněn byl i požadavek na protipožární
ochranu, akustiku a zejména schopnost vlny
propouštět vodní páry, protože stavba je
koncipována jako difuzně otevřená.

Z hlediska úspor energií se přistupovalo
i k realizaci oken a dveří – okna a francouzské
dveře jsou vyplněny trojsklem s ochrannou
atmosférou. Díky tomu je zabezpečen optimální
prostup tepla. Využita byla i orientace vůči

Rodinný dům v Trnově dokazuje, že při
vhodném výběru přírodních materiálů
a pečlivě připraveném projektu lze získat
ekologické a současně energeticky nenáročné
bydlení.
Více informací o izolaci z kamenné vlny
naleznete na www.rockwool.cz

Vysněný dům vznikl úpravou typového domu
Harmony 6 z nabídky společnosti Haas
Fertigbau. Z původní dispozice 4 + kk se stalo
3 + kk s garáží. Rozhodující vliv mělo i nádherné
prostředí lokality Slunečného vrchu

Dům splněných naDě jí
Cesta za novým domem někdy připomíná plavbu do neznáma, ale v případě domu
v lokalitě Slunečný vrch, který jsme na sklonku léta navštívili, proběhla cesta
neobyčejně hladce.
TexT: AdA m KrejčíK | FoTo: jiř í hurT
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aní irena po ztrátě životního
druha zůstala jen se psem
sama ve velkém domě
v Karviné. Každý člověk se
s podobnými náročnými
situacemi vyrovnává jinak,
a tak se aktérka našeho příběhu rozhodla
opustit společně se starým domem i starý
život a veškerou energii napřít do stavby
rodinného domu. „Nechtěla jsem se vracet
do starého. Víte, já nejsem městský člověk,
strašně ráda zahradničím a taky s ohledem
na pejska jsem se rozhodla pro vlastní rodinný
dům mimo město,“ vzpomíná na náročné
období před stavbou.
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Od myšlenky k realizaci
Začalo to malým reklamním letákem
nabízejícím stavbu domu na klíč v rámci
developerského projektu společnosti
haas Fertigbau a skončilo to v tvůrčím
dobrodružství, jaké můžete zažít jen při
plánování a zařizování nového domu. Letáček
odpočíval asi půl roku v zásuvce stolu, ale
pak byl náhodně objeven a věci se daly rychle
do pohybu. Paní irena oslovila zástupce
společnosti haas Fertigbau pana Pavla
Lukaštíka a z předložené nabídky typových
domů jí padl do oka rodinný dům harmony 6
v lokalitě Slunečný vrch na okraji obce dolní
Lutyně, cca 10 km od Karviné. Paní irena

Slunečný vrch navštívila a charakter místa
i okolí se jí natolik zamlouval, že neváhala
a smlouvu s dodavatelem podepsala. A pak už
jen sledovala, jak jí stavba doslova roste před
očima. Za pouhých devět měsíců od podpisu
smlouvy se mohla nastěhovat, přičemž vlastní
výstavba domu trvala 3 měsíce.

Dispozice domu
dům vychází z typového domu harmony
6, který byl navržen jako 4 + kk. ovšem
na přání paní ireny byl projekt upraven
na 3 + kk a čtvrtý pokoj nahradila garáž.
Přízemí dominuje obývací pokoj, který je
volně propojen s kuchyní a jídelnou, vedle
můj Dům 11 · 2015

rodinné domy návštěva
Dominantu zahrady tvoří přírodní jezírko se
skalkou. Všimněte si velkého podílu prosklených
ploch (kvalitní okna s trojskly), které umožňují
neustálý vizuální kontakt zevnitř domu se
zahradou
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Nábytek v obývacím pokoji včetně výmalby
nese rukopis paní domu, která na tvorbě
interiéru aktivně spolupracovala. Kromě
skvělého přístupu truhláře ocenila
i profesionalitu malířské firmy

42

Zakázková kuchyňská linka a vybavení kuchyně
pochází z dílny „firemního“ truhláře pracujícího
pro společnost Haas Fertigbau. Na výsledné
podobě tvarů i barev se paní domu podílela
významným způsobem

rodinné domy NávšTěva
Díky orientaci místnosti a širokému oknu prostor
koupelny doslova přetéká světlem, což podtrhuje
i čistá bílá v kombinaci s jemně zelenkavou
barvou. V koupelně nechybí ani rohová vana, ale
ani sprchový kout

se nachází ložnice a další pokoj. Samostatná toaleta se nachází vedle
technické místnosti s bojlerem a pračkou a vedle prostorné koupelny
s rohovou oválnou vanou. Poslední místností v přízemí je garáž
s dlážděnou příjezdovou cestou.

Vytápění
Teplo v domě zajišťuje 9kW elektrokotel Protherm a radiátory
v každé místnosti. Teplá voda se ohřívá v bojleru o objemu 120 l.
Dům je vybaven nadstandardně kvalitními okny s izolačními trojskly
a předokenními roletami. Díky tomu se náklady na vytápění, ohřev
vody i provoz domu pohybují okolo 24 tisíc Kč za rok. Doplňkovým
zdrojem tepla pro hlavní obytnou místnost jsou krbová kamna napojená
na komín (od německé firmy Plewa), ale zatím se v kamnech netopilo
a jsou brána jako záložní systém.

Zahrada a exteriér
Na dům navazuje dřevěná pergola s posezením, částečně zastřešená
markýzou, odkud se otevírá pohled do zahrady. Zahradě dominuje
přírodní jezírko s vodotryskem vysypané štípaným kamenem.
Ve znamení otevřeného prostoru. Na obývací pokoj plynule navazuje
jídelní stůl a prostorná, bohatě vybavená kuchyň
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Jde o montovanou sendvičovou dřevostavbu. V továrně se vyrobí celé stěny, které se
pak na staveništi jen smontují dohromady.
Tento způsob stavbu velmi urychlí a rovněž
zlevní. Samotná stěna je tvořena dřevěnou
nosnou konstrukcí, izolovanou minerální
vlnou. Směrem do interiéru je izolace překryta
parozábranou, dřevotřískou a sádrokartonem,
z vnější strany je dřevotřísková deska a deska
ze stabilizované pěnové hmoty. Fasáda je chráněna vyztuženou organickou omítkou. Dům je
navržen jako nízkoenergetický.

Technické údaje
Variantní řešení rodinného domu
LE HARMONY 6
Dispozice: 3 + 1 s garáží
Zastavěná plocha: 129,8 m2
Užitná plocha: 107,36 m2
Konstrukce: montovaná dřevostavba na betonové základové desce, dřevěný vazníkový krov,
střešní krytina betonové tašky
Skladba stěny (z vnější strany): organická
omítka, dřevotřísková deska (13 mm), deska ze
stabilizované pěnové hmoty (100 mm), dřevěná
nosná rámová konstrukce, 2 x 100 mm minerální vlny, parozábrana, dřevotřísková deska,
karton, sádrokartonová deska 12,5 mm

(Vodotrysk jen poháněn elektrickým
čerpadlem na 12 V.) Zahradu navrhovala
zahradnická firma, která podle paní Ireny
odvedla dobrou práci: „Zeptali se na moji
představu a vypracovali návrh. Dnes bych
ale změnila skladbu květin, což mi tenkrát
nedošlo. Schází mi tu víc barev, ale to už čeká
na mě. Zahrada mě baví a už se těším, až
zasadím další květiny a pohraji si s barvami.“
Loučíme se s paní domu a klademe
poslední otázku, jak se jí v novém domě bydlí?
Odpověď nás nepřekvapila: „Žije se mi zde
skvěle. Na začátku jsem se bála – byl to krok
do neznáma, ale díky panu Lukaštíkovi, který
mi byl po celou dobu stavby a zařizování
domu největší oporou, jsem svůj strach
překonala. Našla jsem zde nejenom nový
domov, ale i nové přátele. Celkem zde
na Slunečném vrchu bude stát 25 domů, a až
bude vše dokončeno a zazelenají se zahrady,
tak si myslím, že bydlení na tak krásném
místě může být jen skvělé.“
Dlážděná terasa zasahuje až dovnitř do obvodové
linie domu, což působí velmi útulně. Ochranu
před sluncem a deštěm zajišťuje textilní markýza,
terasa je od zbytku zahrady citlivě oddělena
nízkou dřevěnou polostěnou

ko n Ta k T
Haas Hertigbau Chanovice, s. r. o.
Obchodní centrum Praha
Černokostelecká 143, Praha 10
www.Haas-Fertigbau.cz
www.NoveDomyOstrava.cz
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FRANKFURT 2015: SVĚTOVÉ PREMIÉRY
PRO ZNAČKU DS
Značka DS představila na letošním, 66. frankfurtském autosalonu
ve světové premiéře modely DS 4 & DS 4 Crossback a DSV-01 –
závodní vůz Formule E se 100% elektrickým pohonem.
Typickým rysem všech vozů DS je možnost úprav
na míru. Bylo tomu tak u DS 3 a nyní se nabídka
u nového DS 4 ještě rozšiřuje. Na výběr jsou 4
odstíny střechy a spoileru (černá Perla Nera,
Whisper, modrá Virtuel, oranžová Tourmaline)
a možnost kombinovat je s příslušnými ozdobnými
prvky: zpětnými zrcátky a středy kol. DS 4 tak
zavádí nový přístup k dvoubarevnosti. Jde o 38
možných kombinací barev střechy a odstínů
karoserie (4 nové barvy: modrá Encre, oranžová
Tourmaline, šedá Artense a červená Rubis).
Zákazník tak může díky této nové nabídce, která
je ve světě prémiových kompaktních hatchbacků
zcela ojedinělá, vytvořit svůj vlastní vůz
a přizpůsobit si ho své osobnosti a svému stylu.

Nová DS 4 & DS 4 Crossback, jeden model,
dva tvary
DS 4 je od svého uvedení na trh v roce 2011
zcela jedinečný. Tato výjimečnost mu vynesla
prestižní ocenění „Most Beautiful Car of the
Year“ a „Most Beautiful interiér“ na Mezinárodním
automobilovém festivalu. Značka DS se nyní
rozhodla tuto jedinečnost zachovat ve dvou
rozdílných a vzájemně se doplňujících verzích,
jimiž jsou dynamický elegantní hatchback DS 4
a model DS 4 Crossback, který se prezentuje
ve formě „rvavého elegána“, k čemuž přispívá
světlá výška, jež narostla o 30 mm, velká černá
kola a specifické „rvavé“ prvky karoserie (lišty
kolem podběhů kol, spoilery a střešní nosič).
Nový DS 4 a DS 4 Crossback jsou dokonalými
představiteli automobilů DS:
• výrazná identita, kterou podtrhuje nová čelní
strana (maska chladiče DS Wings, která je
převzata od koncepčního vozu Numéro 9,
a nové světlomety DS LED VISION),
• špičková technologie s nabídkou služeb
mobilního připojení DS CONNECT včetně
protokolu CarPlay®, který se poprvé objevuje
právě u nových DS 4 a DS 4 Crossback,
• výkonné motory dosahující až 210 k s emisemi
97 g/km až 138 g/km CO2,
• a konečně elegance s palubní deskou
a dveřními panely potaženými kůží Nappa
a provedením sedadel „Bracelet“ ze
semianilínové kůže, které značka DS nabízí
ve světové exkluzivitě.

Značka DS útočí s novým DS 4 a vozem DS 4
Crossback na segment prémiových kompaktních
vozů.
Nový DS 4: elegantní a jedinečná svými prvky
individualizace, svým stylem a dynamikou
Nový DS 4 nabízí jedinečnou stavbu, plynulé,
propracované a elegantní linie s chromovanými
prvky na karoserii (maska chladiče a přední
i zadní nárazník, boční lišty, lišta kolem oken…).
Tento nový DS 4 nabízí pevnější postoj, k němuž
přispívají velká kola pozoruhodného stylu
zasazená ve 4 rozích (diamantový výbrus), takže
má veškeré atributy prémiového hatchbacku a je
příslibem zážitků a radosti z řízení.

DS 4 Crossback: multifunkční a expresivní
elegantní rváč
Vůz DS 4 Crossback je multifunkční svou
koncepcí a designem. Je určen pro zákazníky,
kteří hledají příslib dobrodružství ve městě i mimo
něj. Svůj status elegantního „rváče“ potvrzuje
řadou výrazných stylistických prvků, jako je
o 30 mm vyšší světlá výška, velká černá kola, lišty
kolem podběhů kol, černý přední a zadní spoiler,
specifický šedý střešní nosič, panoramatický
výhled směrem nahoru (45°), černá vnější zrcátka,
zvláštní prahy dveří, koberečky. DS 4 Crossback
představuje svými expresivními zářivými odstíny
(oranžová Tourmaline) alternativu ke klasickým
hatchbackům segmentu.
Více informací na www.driveDS.cz

Modrá fasáda kombinovaná s dřevěnými
obklady působí velmi moderně, toto vyznění
podtrhuje i moderní tvar oken. Soudobé
formě domu nijak neuškodil ani místní
regulativ, nařizující sedlovou střechu
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Svěží dům v podhůří
Jsou místa, kde i po krátkém pobytu pookřejete a cítíte se
dobře. Pokud si na takovém místě postavíte dům, pak už
ke štěstí nic jiného nepotřebujete.

Stavba vychází z typového domu Largo z nabídky
společnosti RD Rýmařov, ale výsledná podoba
domu vznikla úpravou původního projektu dle
individuálních požadavků a potřeb stavebníka

TexT: ada m krejčík | FoTo: jiř í HurT
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tavba, kterou vám chceme
představit, se nachází na okraji
malebného rýmařova,
nejzápadnějšího města
v moravskoslezském kraji.
dvoupodlažní dům se sedlovou střechou
a šedomodrou fasádou doplněnou dřevěným
obkladem stojí na úzké parcele atypického
tvaru. kam oko dohlédne, narazíte na louku či
les. manželé červení nejprve bydleli u rodičů
v dvojbytovce, ale po pěti letech se rozhodli
postavit rodinný dům.

Více než nízkoenergetický
dům je sice nízkoenergetický, ale obálka
domu je zateplená mnohem víc, než
2015 · 11 můj dům

nízkoenergetický tepelný standard požaduje.
díky tomu má stavba velmi nízké tepelné
ztráty, ale „papírově“ pasivní není, protože
není vybavena patřičnými technologiemi. „já
ale touto cestou jít nechtěl – jsem zastáncem
jednoduchosti a přirozenosti v bydlení. Spíš
jsem vsadil na kvalitní skladbu obvodových
stěn a z toho vyplývající nízké náklady
na vytápění. kdybych za této situace v domě
s tak malou tepelnou ztrátou měl využívat
drahé technologie známé z pasivních domů,
tak by se mi investice do drahých systémů
nevrátila. Naopak se mi osvědčilo elektrické
podlahové topení ecofloor a ecofilm
od nedalekého výrobce Fenix jeseník,“
vysvětlil nám pán domu svůj záměr. „Vše už

bylo prakticky hotové – já jsem jen využil
hotového projektu typového domu společnosti
rd rýmařov a ocenil flexibilní přístup této
společnosti k individuálním požadavkům
stavebníků. V mém případě například
došlo ke sloučení dvou místností v přízemí
a masivnějšímu zateplení,“ dodal vzápětí.

Dispozice domu
Stavebník vycházel z tvaru parcely a místních
stavebních regulativů, které předepisovaly
sedlovou střechu. Na základě těchto daností
si vytvořil představu úzkého moderního domu
se sedlovou střechou a jednoduchými čistými
liniemi, který nebude opticky zatěžovat dané
místo v krajině. Tato ideální představa pak
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Srdce domu tvoří obývací pokoj, kde se po práci
či o víkendech schází celá rodina. Odtud je to jen
krůček přes prosklené dveře na zahradu. Obytná
část je od kuchyně částečně oddělena úzkým
pultem s dřevěnou deskou

poměrně snadno „navázala“ na typový dům RD Rýmařov Largo 85,
který si pak stavebník přizpůsobil svým požadavkům. Mimo jiné
přibyla garáž, byla nadstandardně posílena tepelná izolace obálky
domu a změněny proporce domu vzhledem k úzké hrotité parcele.
Dvojpodlažní nepodsklepený dům má jen 130 m2 užitné plochy,
přesto díky vzdušnému a příjemnému centrálnímu obytnému
prostoru nepůsobí nijak stísněně. Tento obytný prostor vznikl už
v projektu sloučením původního obýváku s přilehlým pokojem.
Rodina svůj společný čas tráví buď zde, nebo na zahradě. „Není
náhoda, že je zahrada s obývákem propojena prosklenými terasovými
dveřmi. Pokud počasí dovolí, tak je naším obývákem celá zahrada.“
Záměrem stavebníka také bylo oddělit patrem pokoje dětí od ložnice
dospělých, takže synové obývají podkroví a rodiče přízemí.

Příroda je hned za dveřmi
Hned vedle domu se nachází zpevněná terasa, volně přecházející
v zatravněnou plochu zahrady. Zahrada není zatím oplocená a volně
V kuchyni najdete i jídelní sekci se stolem
a židlemi. Všimněte si hezkého barevného
sladění židlí a spodních skříněk kuchyňské linky
– veselý odstín červené barvy vnáší do interiéru
dynamiku, pohyb a teplo
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Podkroví je vyhrazeno dětem
a jejich hrám, což zároveň
zajišťuje dostatek soukromí pro
rodiče. Pokud si kluci nehrají
v pokoji, tráví čas na zahradě
nebo se svými kamarády
na blízkém hřišti, kde si mohou
užívat zdravého prostředí

Na koupelně v černo-žluto-bílém pojetí se
nezávisle na sobě shodli pán i paní domu.
Černé velkoformátové obklady umožňují těm
žlutým pěkně zazářit

rodinné domy náVštěVA

navazuje na sousední hřiště, v části
zahrady momentálně vzniká svépomocí
dřevěná pergola pro venkovní posezení
a gril.
Klidné a čisté prostředí se zamlouvá
všem členům rodiny, malí synové si
například nemohou vynachválit již
zmiňované hřiště.
Více než rok bydlení v novém domě
snad nejlépe vystihuje následující výrok
pána domu: „Jsem maximálně spokojený
a troufám si tvrdit, že postavit si dům
bylo nejlepší rozhodnutí mého života.
Bydlel jsem na mnoha místech a pokaždé
jsem musel za přírodou chodit daleko.
Dnes jen vyjdu ze dveří a jsem v přírodě.
Díky tomu jsem pochopil, že nejde
tolik o to, co máte v domě, ale jde o to,
kam můžete vyjít z domu. A důležité
je také mít skvělé sousedy a i to se nám
bezezbytku splnilo.“
Posezení a místo pro gril najdete na okraji
zahradní parcely. Zatím je stavba nedokončená,
ale díky šikovným rukám pána domu spěje
rychle ke zdárnému dokončení

z auja lo n á s
VytáPění a OhřeV VOdy
ateliér

pokoj

WC

podkroví

pokoj

obývací pokoj

koupelna

garáž

chodba
WC

techn.
zádveří místnost

kuchyň, jídelna

přízemí

obytné prostory I zázemí

Navštivte
naše stránky
www.mujdum.cz
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V domě není žádný kotel a veškeré teplo
pochází z elektrického podlahového topení.
Konkrétně jde o topnou fólii Ecofilm v místnostech s plovoucími podlahami a systém topných
kabelů Ecofloor pod keramickou dlažbou (dodavatel Fenix Jeseník). Teplotu hlídá prostorový termostat (WATTS 760) v každé místnosti
a rovněž podlahové čidlo.
Ohřev teplé je řešen kombinovaným zásobníkem o objemu 300 litrů, který je ohříván jednak
elektrickou topnou spirálou a zároveň pak ze
dvou solárních panelů umístěných na střeše
domu. Systém je plně řízen automaticky procesorovou řídicí jednotkou a slouží k celoročnímu
předehřevu vody. Při nedostatečném energetickém zisku solárních kolektorů je automaticky spuštěno záložní elektrické topidlo. Solární
pole je tvořeno plochými solárnětermickými
kolektory Sun Wing T3 od českého výrobce
TWI.
Díky nadstandardně izolovaným stěnám,
elektrickému podlahovému vytápění a solárním fototermickým panelům se roční náklady
na teplo dostaly na 10 700 Kč, což je trojnásobně méně, než stavebník platil ve starém bytě
o mnohem menší ploše.

Technické údaje
Typový rodinný dům Largo 85/38 od společnosti RD Rýmařov s individuální úpravou
Zastavěná plocha: 114,81 m2
Obestavěný prostor: 550 m3
Užitná plocha: 127 m2
Konstrukce: dřevěná rámová konstrukce
opláštěná z obou stran sádrovláknitou deskou
Fermacell a vyplněná tepelnou izolací z minerální plsti (Orsil-UNI), z vnitřní strany stěrka,
obvodové stěny mají vnější kontaktní zateplovací systém 150 mm stabilizovaného EPS
polystyrenu a vnější omítku, dřevěné stropní
nosníky se záklopem z dřevotřískové desky tl.
22 mm, podhled ze sádrokartonových desek,
vaznicový krov se sklonem 38° a vrcholovou
vaznicí podepřenou v obvodových štítových
stěnách
Podlahy: roznášecí vrstva ze dvou vrstev
Mirelonu a čtyř vrstev dřevovláknité desky
(Hobra), vrstva podlahových dílců (Fermacell)
a podlahové krytiny
Kontakt:
www.rdrymarov.cz
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Ze zadní strany domu si majitelé přistavěli klasickou
dřevěnou pergolu na posezení venku a grilování. Komfort
bydlení zvyšuje také prostorný přístřešek pro auto
s možností zaparkovat další na příjezdové cestě opatřené
zámkovou dlažbou

JEDNO PATRO PLNÉ POHODY
V poslední době se stávají stále populárnějšími domy postavené na základě
typových projektů. My jsme navštívili jeden takový typový dům v českém pohraničí.
Manželé si jej postavili, jak říkají, na důchod.
TexT: KrisTý na LišKová | FoTo: Jiř í HurT

P

ůvodně bydleli
ve standardním panelákovém
4 + 1, a když zůstali v bytě
sami, rozhodli se, že je
načase splnit si svůj sen
o domu se zahradou.
nechtěli nic velikého, aby neměli moc
starostí s údržbou a provozem. Chtěli si přece
konečně užívat volného času. nepotřebovali
už ani řešit prostory pro malé děti, mohli
myslet jen na svůj komfort a v záloze jim
stačilo mít hostinský pokoj. rozhodli se
proto pro menší bungalov z nabídky projektů
rodinných domů firmy G servis CZ, s. r. o.
Lidé často váhají, z jakého materiálu dům
postavit. většinou mají pocit, že nejlepší je
stavět z pořádných cihel a hotovo. v dnešní
době ale už zdaleka neplatí, že domy
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postavené z jiných materiálů mají třeba horší
tepelněizolační vlastnosti nebo poskytují
menší komfort. v případě této dřevostavby
oceňují majitelé zejména nízké náklady
na energie, což je také přesvědčilo o tom, že si
chtějí vybrat tento dům. Líbilo se jim také, že
stavba bude rychle zrealizovaná, vyhovovala
jim rychlá domluva s dodavatelem.

Malý, ale komfortní
Paní sleduje v kuchyni oblíbené pořady
a manžel zase sportovní přenosy v hostinském
pokoji. Proto se zpočátku trochu obávali, že jim
stavebnicová dřevostavba nebude vyhovovat
třeba proto, že by se mohli přes stěnu slyšet.
To se jim ale nepotvrdilo a v tomto ohledu
jsou spokojení. Když si jeden chce „zalézt“, ten
druhý o něm nemusí vůbec vědět.

C O N A b ízí b u N g A LOw 14?
Typový projekt Bungalow 14 společnosti
G Servis CZ, s. r. o., je dům malé velikostní
kategorie, vhodný pro 3–4člennou rodinu,
případně pro bydlení osob se sníženou pohybovou schopností. Je určen do nízké zástavby
a rovinatého, resp. mírně svažitého terénu.
Předností bungalovu je finančně nenáročná,
technicky velmi jednoduchá a rychlá výstavba,
vhodná pro menší parcely. Finální cena a podoba bungalovu záleží na požadavcích klienta,
na výběru stavebních materiálů a vybavení
novostavby. Od objednání a doložení všech
potřebných podkladů (projektová dokumentace
od G Servisu CZ, stavební systém atp.) může
stavebník do 6 měsíců bydlet.

můJ Dům 11 · 2015

Obývací pokoj spojený s kuchyní prošel
od dokončení již několika změnami. Například
místo původní bílé výmalby stěn se majitelé
rozhodli pro pestré barvy, které si mohli v dobře
prosvětleném interiéru dovolit

Záliba majitelů v pestrých barvách je vidět
i na fasádě domu. Bungalov se při pohledu
zvenku zdá malý, ale vnitřní uspořádání poskytuje
komfortní bydlení pro 3–4člennou rodinu
a nejlépe se hodí do nízké zástavby

K R ÁTC E O D O DAVAT E L I
Jan Syrový, zástupce firmy Modul-LEG, s. r. o.:
„Naše společnost se specializuje na dodávky
stavebnicového systému na stavbu domu
svépomocí. Domy realizované systémem Modul-Leg® jsou ve standardu nízkoenergetické.
Stavebník od nás získává kompletní klientský servis, např. výpis potřebného materiálu
na dokončení domu, doplňkové služby při
přípravě projektové dokumentace, odbornou
pomoc certifikovaných pracovníků společnosti,
koordinátora stavby zdarma atd.“
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Veškerá technika je schovaná v místnosti
přiléhající k předsíni. Topí se plynem
a po celém domě je rozvedeno podlahové
topení, ze kterého jsou manželé nadšení.
Dům není vůbec vlhký a místnosti jsou
světlé díky střešním oknům.

Změna je život, ale nic se nemá
přehánět
Přechod z bytu do domu nebyl příliš drastický
hlavně proto, že si vlastně přenesli spoustu
původního vybavení s sebou, takže se

Technické údaje
Dispozice: 3 + 1
Zastavěná plocha: 72,5 m2
Celková užitková plocha: 59,2 m2
Konstrukce: betonová základová deska,
stavebnicový montovaný systém Modul-Leg®
pro nízkoenergetické/pasivní dřevostavby
(obv. stěny a příčky vyskládány z bloků na bázi
dřeva a vyplněny tep. izolací, stěny ztuženy
dřevěnými hranoly), dřevěný krov, okna plastová s izol. dvojskly, střešní okna dřevěná, dveře
dřevěné lakované do oblož. zárubní a posuvné
Vytápění: ústřední, plynový kotel, teplovodní
podlahové vytápění
Autor projektu: G SERVIS CZ, s. r. o., dodavatel projektů rodinných domů

Kuchyně je královstvím paní domu. Jedněmi
dveřmi se do kuchyně vstupuje z chodby
a druhými se vychází do zahrady. Zvenku
je k domu přistavěná pergola stínící místo
na posezení a grilování

Dispozice obsahuje vstupní část, technickou
místnost, společný obývací prostor včetně
kuchyně, pokoj pro hosty, ložnici a rodinnou
koupelnu. Tančit by v pokojích asi nemohli,
ale pro dva lidi s příležitostnou návštěvou není
s prostorem problém. Smyslem volby tohoto
typu domu bylo pořídit si pohodlné bydlení,
které bude poskytovat veškerý komfort,
ale nebude vyžadovat náročnou péči, úklid
a běhání po schodech. V původním projektu
udělali jen malé změny, třeba pokud jde
o dveře. Bungalov je rozměrově spíše skromný,
takže dnes by raději volili dveře posuvné úplně
všude. Zatím je mají jen z chodby do kuchyně,
ale pán už vymýšlí, jak vyměnit ještě dveře
z předsíně do chodby.
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obklopili známými věcmi. Paní ráda jednou
za čas přestavuje nábytek a dům jí k tomu
dává také dost prostoru. Záliba v kreativních
obměnách interiéru šla ještě dál. Od doby,
kdy dokončili stavbu, již některé věci změnili.
Původně bylo vymalováno bíle, ale to jim
časem připadalo nudné, tak vymalovali
pokoje v pestrých sytých pastelových barvách.
Dokonce už i měnili obklady v kuchyni.
„Vždycky tady tak sedíme a najednou
nás napadne, že už bychom chtěli třeba
něco trochu jinak. Tak se do toho pustíme
a máme zase nějakou změnu. Nejspíš s tím
nepřestaneme, protože nás to baví. Každý to
má zkrátka jinak,“ říkají.
Pán domu plánoval letos instalaci bazénu.
Chtěl mít bazén zapuštěný do terénu,
nicméně narazil na problém se spodní vodou,
takže se musel nakonec bazénu vzdát. Je ale
„nad věcí“ a je si jistý, že si výhod nového
bydlení užijí i bez bazénu.

Úplně vzadu v rohu stojí také garáž, kterou ale
majitelé využívají spíše jako sklad zahradního
nářadí. K domu přiléhá i poměrně velká zahrada,
osázená zejména ozdobnými rostlinami. Zahradu
nechávají okrasnou, nicméně tu stejně najdete
bylinky do kuchyně. Plochu zadní části zahrady
tvoří hlavně trávník, ale našlo se zde místo
i na malé jezírko s panem vodníkem

ko n Ta k T Y
G SERVIS CZ, s. r. o.
Tiskařská 10/257, Praha 10 – Malešice
Zákaznická linka 234 054 326
www.vybersidum.cz
Modul-Leg, s. r. o.
Kfely 6, Ostrov
www.modul-leg.cz
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Ticho a čistý vzduch v jedné desce
Společnost Rigips přináší zcela nový standard v bydlení, aby byly splněny dva
nejčastější požadavky na komfortní domov – ticho a čistý vzduch. Velmi žádanou
Modrou akustickou desku totiž obohatil o moderní technologii Activ´Air.
Modrá akustická deska
je nyní vylepšena
o technologii Activ’Air

Rigips neustálým vylepšováním vlastností
sádrokartonových desek reaguje na zvyšující
se nároky na stavební materiály a tím
i na kvalitu bydlení. Modrá akustická deska,
která velmi účinně snižuje vzduchovou
neprůzvučnost konstrukcí, je již delší dobu
vyhledávaným materiálem pro realizaci příček,
podhledů či předstěn v interiérech. Nyní
Rigips tuto desku ještě vylepšil o revoluční
složku Activ´Air, která trvale odstraňuje až
70 % formaldehydu z ovzduší a vytváří tak
čistý vzduch v interiérech. Formaldehyd je
nejčastěji se vyskytující těkavá organická
látka obsažená např. v nábytku, kobercích,
textiliích a jiném bytovém zařízení nebo také
v čisticích prostředcích a cigaretovém kouři.
Složka Activ´Air tuto nebezpečnou látku, která
ve vyšších koncentracích může způsobit
nemalé zdravotní potíže, odstraňuje, a to
po dobu minimálně padesáti let.
Modrá akustická deska Activ´Air v sobě
nyní spojuje nejvyspělejší technologie
v oblasti sádrokartonu. Kromě významného
zlepšení akustiky a vnitřního ovzduší
propůjčuje konstrukcím i požární odolnost.
To ji předurčuje k tomu, aby se stala ještě
vyhledávanější alternativou ke zděným

příčkám, neboť sádrokartonové konstrukce se
realizují rychlejší suchou cestou, nezatěžují
nosnou konstrukci budovy a díky své malé
tloušťce navíc ušetří více místa a tím zvětší
cennou podlahovou plochu. Dobrou zprávou pro
zákazníky je také fakt, že její cena se přidáním
složky Activ´Air nijak nezvýší. Zájemci ji budou
moci pořídit za stejnou cenu jako původní
Modrou akustickou desku a přitom získají
sádrokarton s podstatně vylepšenou recepturou
a tím i lepšími vlastnostmi.

Nová Modrá akustická deska:
• Účinně snižuje hluk
• Je odolná proti požáru
• Čistí vzduch v interiéru
Více informací na www.rigips.cz

Příklad srovnání akustických
parametrů různých příček

rodinné domy návštěva
Rodinný dům Classic City poskytuje
obrovské množství vnitřního prostoru pro
mladou dvojici i velkou rodinu

test v zorového domu
v nehvizdech

v yzkoušeli jsme z a vás
cl a ssic cit y

Pro classic city je charakteristický
moderní nadčasový vzhled a maximální
využití plochy domu

Centrum vzorových domů v Nehvizdech u Prahy bylo
otevřeno proto, aby zájemcům o nový dům umožnilo udělat
si konkrétní představu o svém budoucím bydlení. Požádali
jsme proto kolegy z časopisu Moderní byt, na slovo vzaté
experty na bydlení, aby postupně otestovali „na vlastní kůži“
všechny vzorové domy.
text a produkce: dana klomínková a edita erbsová
Foto: luk áš Hausenblas

J

ako první jsme si vzali
„na paškál“ classic city,
nejprodávanější dům v České
republice, který se pyšní
oceněním dům roku 2014
v anketě časopisu můj dům.
při celodenním pobytu jsme si vyzkoušeli
skutečný prostor domu, jeho dispozice
a celkovou atmosféru.
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Multifunkční prostor, srdce domu
Jakmile jsme vstoupili do domu, jeho velikost
nás skutečně ohromila. není divu, vždyť
užitná plocha domu je nádherných 158 m²!
Z haly v přízemí se vstupuje do obývacího
pokoje chytře propojeného s kuchyní. tento
velkorysý prostor je srdcem domu, kde
jsme z celého dne trávili nejvíce času, ať už
přípravou pohoštění na terasu nebo vařením
můj dům 11 · 2015

Zahrada s krytou terasou působí jako
rozšířený obývací pokoj a navazuje tak
plynule na společenskou část přízemí.
Terasa s pergolou je dokonalým místem
pro relaxaci a odpočinek

Prosvětlený obývací pokoj působí
velice vzdušně a je jako stvořený pro
setkávání s rodinou a přáteli. Případně
pro romantické chvilky ve dvou

rodinné domy NáVštěVa

V přízemí domu je umístěn obývací pokoj
účelně propojený s kuchyní a jídelnou.
Dispoziční uspořádání ocení zejména
hospodyňka, která se i při vaření může
zapojovat do společenského dění

oběda a následnou konzumací u jídelního
stolu, sledováním televize z pohodlných
pohovek nebo odpočinkem. Nejvíce
oceňujeme to, že ať už jste v roli kuchaře
či kuchařky, máte dokonalý přehled o dění
ve společenské části, což je ideální zejména
ve chvílích, kdy přijde vaše drahá polovička
z práce a vy zrovna vaříte. Stejně tak návštěva,
kterou jsme chtěli současně pohostit i pobavit.
Myslíme si, že přesně toto ocení i rodiče, kteří
z kuchyně mohou dohlížet na děti v obývacím
pokoji a zároveň vařit oběd. Díky velkým
oknům v obývací části a dvojím proskleným
vchodovým dveřím na terasu byl pokoj
zalitý slunečními paprsky. Z obývací části se
vstupuje na příjemnou terasu pod originální
pergolou z pohledového betonu, která je
perfektní pro setkávání s rodinou i přáteli.
Na příjemné terase obklopené trávníkem jsme
se rozhodli podávat čaj o páté, ale umíme si
na ní představit i snídani a večerní skleničku
dobrého vína. Velkým plusem je to, že hostitel
to má z terasy do kuchyně blízko a může tak
pohodlně odbíhat pro doplnění pohoštění.

Ložnice, oáza klidu
Prostorná ložnice se nachází v patře, kde
zajišťuje potřebné soukromí. Velká okna
propouštějí do místnosti dostatek světla,
dokonale izolují ruch zvenku, a tak jsme
mohli nerušeně odpočívat u čtení oblíbené
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knihy a lahodné kávy předtím, než se oddáme
blahodárnému spánku.

Dětský pokoj na hraní i spánek
Stejně útulně jako ložnice působí i dětský
pokoj, který se nachází naproti ložnici, takže
rodiče to mají k dítěti jen několik kroků,
což ocení zejména v dobách, když jsou děti
malé a je potřeba k nim častěji vstávat, nebo
pokud děti rády chodí za rodiči do postele.
Prostorná ložnice v klidové části
domu nabízí nejlepší předpoklady
pro relaxaci a spánek

Mezitím, co malá Nikolka nerušena zvuky
z venku spokojeně spinkala v postýlce, mohla
si maminka Dana u velkého okna nerušeně
číst a zároveň po očku sledovat, zda se malá
neprobouzí.

Koupelna: každý sám, a přece spolu
V horním patře je situovaná prostorná
koupelna s oknem. K dennímu líčení není
nic lepšího než přirozené světlo. V atraktivní

RODINNÉ DOMY NÁVŠTĚVA

Velkorysá koupelna působí luxusním dojmem. Nechybí sprcha
ani rohová vana, WC s bidetem a dvě rozměrná umyvadla,
o která se rodina může pohodlně podělit

Prostorné pracovně vládne tichá atmosféra, která
umožňuje nerušeně pracovat i odpočívat. Velká okna
zajišťují místnosti neuvěřitelné množství světla

koupelně nechybí vana ani sprcha, takže
na své si přijdou jak milovníci relaxu při
koupeli v bublinkách, tak každý, kdo si chce
dát pouze rychlou sprchu. Dvě umyvadla
poskytují komfort ve chvíli, kdy koupelnu
potřebuje současně používat více lidí, aniž
by spolu museli zápasit o místo. Rozměrné
zrcadlo opticky zvětšuje prostor koupelny
a před odchodem z práce si v něm pohodlně
můžeme zkontrolovat nejen make-up, ale
i celý outfit.

naší redakce snem, ve kterém můžeme své
botičky, šatičky a doplňky mít přehledně
uschované na jednom místě. Naše heslo zní:
šatna není luxus, ale nutnost!

Závěrem
V domě jsme se cítili příjemně, pohodlně
a uměli bychom si představit v něm bydlet
natrvalo. Dobře se v něm bude žít mladému
páru i rodině s dětmi. Dům Classic City má
chytře řešenou dispozici, každý centimetr
plochy je důmyslně promyšlen a využit bez
zbytečných prostorů. Interiér domu nemá
žádná hluchá místa a navozuje příjemnou
atmosféru při jeho obývání.

Pracovna – místnost navíc, jako
když najdete
Pokoj v patře domu může sloužit jako pokoj
pro větší děti nebo pracovna. V této místnosti,
která se nachází v dostatečné vzdálenosti
od ostatních pokojů, je dostatek klidu na práci
(stihli jsme napsat nahrubo tento článek,
protože uzávěrka se blížila). Další předností
je dobrá akustika, kterou jsme otestovali
při poslechu hudby. Stejně jako v ostatních
místnostech ani v tomto pokoji nechybí velké
okno, kterým do místnosti proniká dostatek
denního světla.

Malé, ale užitečné prostory
V přízemí domu se nachází technická
místnost, která všem, co bydlí v bytě, opravdu
hodně chybí. Je to sice jedna z nejmenších
prostor v domě, ale i tak bychom si s jejím
využitím lehce poradili. Jednou z hlavních
funkcí by určitě bylo praní a žehlení prádla.
I zde jsme ocenili, že místnost má okno,
a tudíž není nutné svítit, pokud žehlíme
ve dne. V místnosti je dostatek místa
i na sušičku a k odložení dalších nezbytností
v domácnosti, jako je vysavač, čisticí
prostředky apod.
V patře poblíž ložnice je situovaná šatna
s oknem. Tato místnost je pro dámskou část
2015 · 11 MŮJ DŮM

CLASSIC CIT Y
Dvoupodlažní rodinný dům Classic City se prodává již ve své čtvrté generaci a v provedení
6 + 1 disponuje bohatým vnitřním prostorem.
Hrubá stavba trvá pouhé čtyři dny a výstavba
domu na klíč 16 týdnů.

V patře se nachází dětský pokoj,
ve kterém se bude cítit příjemně
miminko i rodič

Kontakt: www.canaba.cz, www.cvzd.cz

PŮDORYSY RODINNÉHO DOMU CANABA CLASSIC CITY

PŘÍZEMÍ

PATRO
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TÉMA

JAK Á STŘECHA BUDE DOMU SLUŠET?
Dnes si povíme o střechách, těchto snad nejvíce namáhaných, nejzásadnějších částech
stavby. Střecha nad hlavou, pod jednou střechou, střecha korunou stavby… Všechna
tato a mnoho dalších sémantických klišé odrážejí význam této konstrukce jako opravdu
základního funkčního prvku každé stavby.
TEXT A FOTO: JAN R A MPICH

B

ýt básníkem, řekl bych,
že střecha je i stavebním
elementem nejstatečnějším:
musí čelit dešti, sněhu, větru
i krupobití, odrážet nejen
útoky živlů, ale i prostup
par z vnitřního prostředí či ultrafialové
záření ze slunce. Jakákoli její porucha se
projeví jak velmi bezprostředně, tak i opravdu
nepříjemně. S prasklinou ve zdi se dá žít léta,
s prasklinou ve střešní krytině jen do prvního
většího deště.
Pro rodinný dům považuji za typické
tři základní tvary: střecha plochá, pultová
a sedlová. Frank Lloyd Wright by určitě
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protestoval: A co střecha valbová? A Jan
Kaplický by si přisadil: „Svěrací kazajka rovné
linie s námi došla až do třetího tisíciletí. Pořád
nás drží někde vzadu v mozku a je jen velmi
málo těch, kdo využívají svobody plastičnosti.“
Přesto ale volím právě jen tři tvary. Valbovou
střechu považuji za variantu střechy sedlové
(a navíc ji nemám pro její „ukončenost“
právě v oblibě) a plastické střechy mají
v architektuře rodinného domu zastoupení jen
velmi nepatrné.

Tři tvary, tři výrazy
Jak zastřešení ovlivňuje výraz stavby, její
působení na naše vnímání krásy a účelnosti?

Pultová i sedlová střecha jsou výtvarně
komplikovanější než střecha plochá, ta
v úzce výtvarnickém smyslu vlastně ani
není střechou a působí absencí jakéhokoli
tvaru nad okapem stavby. Šikmost střechy je
naopak sama o sobě prvek velmi dynamický
a nápadný a budově propůjčuje „vitalitu“,
s kterou je nutné nakládat velmi obezřetně.
U rodinného domu, sestávajícího většinou ze
dvou nadzemních podlaží, je šikmá střecha
vždy výtvarný fenomén velké důležitosti.
Je nejen vidět z běžného horizontu, ale její
vlastní velikost je v poměru k ploše průčelí
domu mnohem podstatnější, než je tomu
u budov vyšších. (Mansardová střecha
MŮJ DŮM 11 · 2015

Sedlové střeše tradičního sklonu
nejvíce sluší pultové vikýře

Roztažená polovalbová střecha, obloučky, dělená okna,
plastová vrata do garáže a zvlněná krytina na střeše aneb
typický produkt českého podnikatelského baroka

STŘECHA V ZNIKL A DŘÍV E NE Ž STROP, PRIMITIV
POTŘEBOVAL PŘEDE VŠÍM OCHR ANU PŘED
DEŠTĚM A PAK TEPRVE VRCHNÍ UZ ÁV ĚR
PROSTOROV Ý; NA TEN MOHL MYSLIT, A Ž K DY Ž
SEDĚL V SUCHU… TŘEBA ŽE TEDY STŘECH A JE
TAK STAR Á JAKO CIV ILIZ ACE, PŘECE JI NIK DO
NEPŘIBLÍŽIL BE Z VA DNÉMU ŘEŠENÍ.
(O takar Novotný, O architek tuře)

na šestipodlažní pařížský činžák zajisté patří,
bohužel však znám i několik jejích provedení
na českém bungalovu – hrůza pohledět!).
Vysoké střechy zatěžkávají dům jak opticky,
tak i fyzikálně, střechy o obvyklém sklonu
kolem 35–42° zase evokují v jejich výrazu
velkou dávku obyčejnosti, ba „stodolovitosti“.
Pokud jde ovšem o stavbu na české vesnici,
dlužno dodat, že i velkou dávku patřičnosti.
Malý sklon pod 20° bude pak nejspíše
vnímán jako import z krajů, „kde slunce zlatí
piniové svahy“. Střecha se tu nemusí bát tíhy
napadaného sněhu, a proto zmenší svůj úhel
(a tím i spotřebu tašek). Obliba těchto řešení
u nás vzrůstá. Píši tento článek, zatímco
venku panuje brutálních 36 °C, jsem proto
v pokušení napsat, že není divu. A střecha
pultová? To je přece polovina čehosi,
„nedokončená“ jak symfonie h moll Franze
Schuberta…

Krytina udává styl
Zatímco krycí materiál ploché střechy se často
ve výrazu stavby vůbec neprojeví, u šikmých
střech je tomu zcela jinak. Není lhostejné,
kryjeme-li dům keramickou či betonovou
taškou, krytinou plechovou, eternitovými
šablonami, různými asfaltovými pásy, šindeli
bonnskými i dřevěnými nebo dokonce došky.
Každý z těchto materiálů má až překvapivě
významnou schopnost determinovat výraz
stavby.
Když člověk uplácal z hlíny první destičku
ve snaze vyrobit střešní tašku, ta se mu
výpalem beznadějně zkroutila. Použil proto
vzniklé korýtko jednou hřbetem dolů,
podruhé vzhůru, pěkně to střídal – a prejzy
byly na světě. Dnes však už hezkých pár let
umíme vyrábět tašky úplně ploché, takže
Škoda té nadbytečné excentricity bočního štítu,
souměrná sedlová střecha by stavbě seděla lépe
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pro nějaké vlnobití, které se na našich
střechách rozpoutalo všelijakými „římskými“
vlnami, „románskými“ či betonovými
pseudoprejzy, není opravdu žádný důvod.
Architekti, vyhýbající se kýči, používají
krytinu co nejplošší. Ideálem v tomto směru
je bobrovka s rovným koncem, ta však je
dosti drahá, neboť ve všech místech střechy
leží vlastně dvě tašky na sobě. Velmi bodují
také eternitové šablony, samozřejmě už bez
škodlivých azbestových vláken. Krása plechu,
ať třeba předzvětralého titanzinku, mědi nebo
plechu ocelového, už ve výrobě opatřeného
několika vrstvami odolné povrchové úpravy,
je dnes také přijímána takřka obecně; navíc se
tímto způsobem dají pokrýt střechy i o velmi
malém sklonu.

apod. Spojuje se tak příjemné s užitečným
a hydroizolace pod finální vrstvou (substrát
pro pěstování rostlin, dlažba či dřevěná
roštová deska) zůstává ochráněna před
degradačním působením ultrafialového
záření ze slunečního světla. Vegetační, tzv.
zelená střecha má kromě svého estetického
a ekologického smyslu i další velké výhody:
chrání před extrémními teplotami a výkyvy
počasí a má i zvukověizolační efekt. Dlažba
se dnes většinou ukládá na rohové výškově
rektifikovatelné terče, volně postavené
na spodní hydroizolační vrstvu. Ta se dá
udělat v poměrně velkém spádu, voda
proteče volnými spárami mezi jednotlivými
dlaždicemi a snadno ze střechy odtéká.
Dlaždice v nášlapné vrstvě se mohou srovnat

Plochá střecha není jenom střecha
Plochá střecha, má láska. Mnozí se domnívají,
že jejím užitím má architekt po výtvarné
stránce velmi ulehčenou práci, její forma
je velmi pohodlná, protože se vlastně nijak
neprojevuje. Zvláště u složitějších půdorysů
to může být výhoda, odpadají různá úžlabí
a nároží, která bývají velmi citlivá i po stránce
technického provedení (složité klempířské
detaily, náchylné k nejrůznějším problémům).
Na druhé straně je plochá střecha vlastně
největší výzvou: z plochy kolmé k dešti či
krupobití je odvod vody vždy pomalejší
a komplikovanější než ze šikmé střešní roviny.
Ploché střechy proto nemívaly zrovna dobrou
pověst, v létech panelákového socialismu se
u nás vtipkovalo, že ploché střechy lze dělit
do dvou kategorií: ty, do nichž teče, a ty,
do nichž zatím neteče. Myslím, že to už
dnes neplatí, vždy však záleží na kvalitním
provedení hydroizolační vrstvy.
Ploché střechy lze rozdělit z hlediska
jejich využití (na pochůzné a nepochůzné),
nebo také podle skladby střešního pláště.
Pochůzná (nebo také pochozí) plochá střecha
umožňuje pohyb a pobyt osob a je zřizována
jako např. střešní terasa, vegetační střecha
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Dům, který neumím příliš přečíst. Ošklivé vikýřky
s polovalbičkami, nedbale rozmístěná střešní
okna, „barokizující“ plastická krytina, k tomu
hazardně zapuštěné střešní lodžie

Ploché střechy i v kombinaci s mírnými sklony
střech pultových představují moderní a (většinou)
kvalitní architekturu rodinného domu

do zcela vodorovné plochy, což je uživatelsky
příjemné (nemusíte vyrovnávat nohy stolu,
aby vám z něho pořád nepadal váš nůž
na ústřice). Nepochůzná střecha nemá další
funkční využití a přístup na ni se předpokládá
jen z důvodů údržby, opravy či kontroly, proto
může mít finální hydroizolační vrstvu i úplně
nechráněnou.

Která bude ta pravá?
Který tvar střechy je tedy konstrukčně
a technologicky pro dům nejvýhodnější? Asi
nepřekvapí, když se přímé odpovědi vyhnu:
každý dům je sice možné „zaklopit“ jistě
nejrůznějšími způsoby, z celé řady důvodů,
od vlivu ducha místa po osobní nastavení
klienta i architekta, bývá ale ideální jen jediný.
Vesnická náves se spíše snese se sedlovou
střechou. Pultová střecha působí neotřele
a poskytuje plnohodnotný podstřešní prostor.

můj dům 11 · 2015

Řešení pro výstavbu rodinných domů

Z n a k m o d e r n í a r c h I t e k t u ry?
Plochá střecha je jednoznačným signálem modernity. V našich zeměpisných
šířkách s něčím podobným přišlo až 20. století, jakkoli v starověkých krajích
Předního východu takřka neměla alternativu – biblickou Batšebu v lázni si
na jiné než ploché střeše nejspíš ani představit nelze. Le Corbusier definoval
plochou vegetační střechu jako druhý znak funkcionalistické architektury již
v r. 1927 a dá se říci, že plochostřeché stavby rodinných vil se staly jistým výrazovým instrumentem ambicí a nadějí naší první republiky. Dům s plochou
střechou je vlastně domem bez střechy, bez zátěže, a je zajímavé číst, že
tak byl kdysi našimi dědy a pradědy skutečně vnímán: zdálo se jim, že se tu
architekt něčemu vyhnul. „V tom má architekt ulehčenou práci,“ píše Otakar
Novotný, „ale to jej nesmí vést k tomu, aby viděl v ploché střeše útvar jedině
oprávněný, poněvadž tak pohodlný.“

Stavební dozor,
který vám bude stačit...

Plochá střecha je razantní a v moderním kontextu často představuje
nejsprávnější možnost. Sedlová střecha o malém sklonu činí dům
rafinovaně skromným. Tato a četná další kritéria posuzuje každý účastník
výstavby po svém. Odpověď dává až konkrétní dům na konkrétním místě.
Někdy to dá dost skicování a například sklon střechy se mění doslova
po jednotlivých stupních. Pak to sem tam vyjde, všechno působí
kompaktně a samozřejmě a člověk pocítí, že tohle je ono.

Řadovým domkům pultové střechy sluší
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.

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
inzerce

www.porothermdum.cz

zákaznická linka: 844 111 123

zařizujeme t ipy a tr endy
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PrVní
Pr ačk a
on-line
Firma Miele uvedla na mezinárodním veletrhu IFA první síťově propojený
dávkovací systém na trhu. Pračka, vybavená funkcí EditionConn@ct,
pracuje automaticky, i když jste mimo domov, a nemusíte se bát žádných
komplikací. Dochází-li prací prostředek, dávkovací systém Miele TwinDos
vás automaticky upozorní prostřednictvím sítě wi-fi v chytrém telefonu
nebo tabletu. Přes internet snadno doplníte potřebnou dávku prostředku.
Další krůček k tomu, aby život byl ještě pohodlnější.
www.miele.cz

Chladničky na víno Vinidor značky Liebherr spojují výhody
klimatizovaných a temperovaných chladniček na víno v jednom
přístroji. Tato řada nabízí podle spotřebiče dvě, resp. tři teplotní zóny,
ve kterých lze nastavit navzájem nezávisle teplotu na stupeň přesně.
Tak lze v jednom přístroji uchovávat současně červené i bílé víno.
Vestavný model WTEes 2053 (výrobce Liebherr) o objemu 207 litrů
zvládne bezpečně chladit až 38 lahví typu Bordeaux. Ručně vyráběné
poličky z přírodního dřeva na teleskopických kolejničkách umožňují
snadnou manipulaci s lahvemi.
www.mctree.cz

kou pel
s noVou
dynamikou

Chcete si dopřát romantickou koupel jako v jezeře pod vodopádem, ale
doma ve vlastní koupelně? Nová vanová baterie Chrome s vodopádem vám
tento zážitek umožní. Krásné minimalistické chromované armatury osazené
do lemu vany přinesou osvěžení proudící vodou a také potěší vaše oko.
Baterii Ravak CR 025.00 koupíte za 7 990 Kč.
www.ravak.cz
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tipy a trendy

pro vaši domácnost

TExT: Jitka Pálková
FoTo: archiv

Bíl á
technik a
v elega n t n í
čer né
„Velká bílá“, jak bývají označovány velké domácí elektrospotřebiče,
nemusí být nutně bílá. K současným designovým trendům patří naopak
kontrastní černá. Působí luxusně a dominantně a snadno ji zkombinujete
s ostatním vybavením kuchyně či koupelny. Na ukázku jsme vybrali
chladničku Hotpoint Quadrio E4D AAA B C. Model o šířce pouze 70 cm
nabízí velkorysý vnitřní objem 402 l. Dvoudveřová chladnička nepostrádá
nejmodernější vybavení (zásuvka s nulovou zónou, zásuvka s možností
regulace vlhkosti, no frost technologie atd.), mrazicí zóna obsahuje
dvě plnovýsuvné mrazicí zásuvky. Výrobek v energetické třídě A++ je
k dostání již od 19 990 Kč.
www.hotpoint.cz

můj dům 11 · 2015

zařizujeme cenTr á lní Sá ní

Sólo
pro
hadici
ve zdi
Centrální vysavač poskytuje
kromě vysokého výkonu
a zdravotně nezávadného
prostředí také maximální
pohodlí při vysávání.
K eliminaci dřiny přispívají
i tzv. hadice ve zdi.
TexT: AdA m KrejčíK | FoTo: HUSKY

T ec h n i c k é p o d m í n k y
Systém hadic skrytých ve zdi vyžaduje
speciální instalaci trubního rozvodu, proto je
nutné s pořízením hadic počítat již při návrhu.
Oproti trubním rozvodům u standardního
centrálního vysavače je třeba pro hladký chod
hadice ve zdi zvolit trochu jiný systém potrubí
a dodržet minimální úhel zalomení trubek.
To znamená, že původní systém s přenosnou
hadicí nelze bez výměny potrubí a hlubšího
zásahu adaptovat pro systém hadice ve zdi.

T

o, že centrální vysavače jsou
jediným opravdu efektivním
zařízením pro zdravý
domov, jsme už v našem
časopise vysvětlovali. To
samé platí o výkonu, tichém
provozu a pohodlí při práci, například díky
celé řadě praktických doplňků, jako jsou
vysávací štěrbiny v místech se zvýšenou
možností znečištění (kuchyně, předsíň,
zádveří atd.) nebo množství nejrůznějších
nástavců. obvykle vysávání vypadá tak, že
velmi lehkou hadici přenesete k nejbližší
vysavačové zásuvce, zasunete ji, nasadíte tyč
s nástavcem a můžete vysávat.
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Toto řešení není ovšem jedinou možností,
jak může vysávání s centrálním vysavačem
vypadat. další variantou je systém tzv.
hadice ve zdi.

Hadice ve zdi
jde o takovou instalaci centrálního vysavače,
kdy je hadice ukryta v trubním rozvodu,
takže pro vysávání si ze zdi vytáhnete jen
takovou délku, jakou přesně v danou chvíli
potřebujete. Při vysávání tedy nemusíte
manipulovat s celou hadicí, takže úklid je
opravdu velmi pohodlný. Po dokončení
vysávání jen odjistíte pojistku a hadice
sama díky podtlaku zajede do zdi. Samotná

hadice není těžká, její přenášení zvládne
opravdu každý, ale při variantě hadice
ve zdi nemusíte řešit její skladování ani
manipulaci se zbytečnými centimetry navíc
v místnostech mezi nábytkem apod.

Délkové možnosti
Hadice ve zdi je omezena jen maximální
délkou, která činí 15 m. Vždy jde o to,
abyste pohodlně dosáhli od zásuvky
k nejvzdálenějšímu koutu vysávané místnosti.
To znamená, že pro menší prostory nemusíte
mít hadici ve zdi celých 15 metrů, ale zvolíte
si délku, jaká bude vašemu obydlí nejlépe
vyhovovat.

Centrální
vysavače
s unikátní zárukou

SINCE 1968

Šikovný doplněk
Wally Flex je vhodný doplněk pro
centrální vysavače všech systémů,
který se osvědčil jako vynikající
pomocník pro rychlý úklid v zádveří
domu, v kuchyni, koupelnách atp. Jde
o flexibilní hadici, která se dá natáhnout
na délku až 5 metrů. Instaluje se
na stěnu. Při plánování trubního
rozvodu je dobré počítat s instalací
doplňku Wally Flex a připravit
spodní díl zásuvky tam, kde bude
požadováno jeho umístění. Možná je
i dodatečná montáž na boční stěnu
skříňky kuchyňské linky, například
jako dodatečná montáž ke kuchyňské
štěrbině Vac Pan

Záruka

25
let

MADE IN

CANADA

22

Přesvědčte se sami

let

na trhu v ČR

Pokud se chcete s centrálními
vysavači blíže seznámit na vlastní
oči, navštivte zcela nové výstavní
a školicí centrum Husky & Zehnder
Akademie ve Vestci u Prahy, a to
denně v 9–12, 13–17 hod. Informace
a program naleznete na
www.zehnder.cz/sluzby/skoleni.
Tematická videa o centrálních
vysavačích systému hadice ve zdi
a jejich instalaci si můžete prohlédnout na internetové adrese www.
centralni-vysavace-husky.cz/videa
inzerce

savač
y
v
í
š
j
ě
v
Nejzdra istý domov
pro Váš č

2015 · 11 můj dům

www.husky.cz

objektiv zá br A dlí K e schodišTi

Z ábr adlí pro
kr ásu i beZpečí
Schodiště je výzvou pro každého architekta
i uživatele. V návrhu i v samotné realizaci je
důležité zpracování v detailu. Správná volba
zábradlí vám umožní pohodlný, příjemný
a bezpečný pohyb v prostoru.

TexT: AdA m KrejčíK | FoTo: Archiv
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M

ateriál, konstrukce
a design zábradlí
velice výrazně určují
vzhled a hmotu celého
schodiště. To znamená,
že v menším prostoru
docílíte subtilním zábradlím výsledný dojem,
že schodiště nic neváží a lehce se vznáší,
ve větších prostorách si můžete dovolit použít
bytelné masivní schodiště s odpovídajícím
zábradlím. Kromě konstrukce a tvaru zde
sehraje důležitou roli i povrchová úprava
materiálu.
Náš tip
Čistý tvarový prvek vytvoří svislé desky.
Takové zábradlí může být z různých materiálů
(sklo, plast, plexisklo či litý polykarbonát, popř.
cementovláknité desky v různých odstínech).

NAVŠTIVTE NÁS NA
DESIGNBLOK PRAGUE
DESIGN AND FASHION WEEK
22.–27. 10. 2015

Druhy zábradlí

Jednoduché madlo
Pokud máte málo místa, můžete zajít
do extrému a použít schodiště pouze
s jednostranným zábradlím u stěny –
jednoduchým madlem. Tato varianta je
využívána nejčastěji v moderních loftových
bytech nebo v exteriéru vstupu na zahradu,
kde schodiště obklopuje terén. odborníci
ovšem varují, že tento typ schodiště je sice
elegantní, ale méně bezpečný (a při kolaudaci
by nemusel „projít“).

Zábradlí z krabice
Poměrně snadnou metodou, jak se doma
či na chatě rychle vypořádat se zábradlím
u nového schodiště, je tzv. stavebnicové
zábradlí. jednoduše řečeno – jde o stavebnici,
ze které můžete postavit zábradlí „ušité“
na míru svému schodišti. Kromě kulatých
ocelových sloupků máte na výběr z mnoha
komponent, které můžete kombinovat.
Šikovný kutil si zábradlí snadno namontuje
během jednoho či dvou dnů. A navíc – nerez
je moderní, nadčasový, všestranně využitelný
materiál s dlouhou životností a snadnou
údržbou.
2015 · 11 Můj důM

V současných interiérech se stále častěji setkáte
se sklem v nejrůznějších podobách, například
jako výplně zábradlí nebo schodnice či nášlapy.
Velmi efektní jsou kombinace skla a jiných
materiálů – dřeva, kovu, kamene (SWN Moravia)

MLADOŇOVICE
Mladoňovice 65, Třebelovice
Tel.: +420 774 660 588

PRAHA
Svornosti 2, Praha 5-Smíchov
Tel.: +420 774 354 358
Tel.: +420 774 660 532

Z á b r a d l í a s tav e b N í p ř e d p i sy

BRNO
H-Park, Heršpická 1009/11c
Tel.: +420 777 660 075

Stavební úřad mimo jiné posuzuje zábradlí na základě vyhlášky č. 137/1998 Sb. „O obecných technických požadavcích na výstavbu“. Základními
požadavky jsou především výška zábradlí, vzdálenost mezi výplněmi zábradlí a také jeho pevnost. Jde
hlavně o bezpečnost a argumenty typu, že jde o vaše
soukromé zábradlí, u úředníků neobstojí.
Vyhláška č. 137/1998 Sb. upravuje např. minimální
výšku madla, které při výšce schodiště (hloubce prostoru) do 3 metrů nesmí být níže než 90 cm od podlahy. V rozmezí hloubky prostoru od 3 do 12 metrů
je minimální výška madla či zábradlí 100 cm. Madlo
nesmí mít ostré hrany či výstupy. Navíc zábradlí
v provozech určených pro děti a v bytových domech
dle paragrafu č. 38 musí být plné nebo s výplní
tabulovou, sloupkovou ze svislých tyčových prvků
nebo mřížovou. Mezery v zábradlí nesmí být širší než
12 cm (v obytných domech) a 8 cm v provozech určených pro děti. Hrozí-li nebezpečí podklouznutí nebo
propadnutí, musí být u podlahy zábradlí opatřeno
ochrannou lištou nejméně 10 cm vysokou.

O STRAVA
Výstavní 11/123, Vítkovice
Tel.: +420 777 660 075

PLZEŇ
Rychtářka, Truhlářská 5
Tel.: +420 777 232 941

ZLÍN
Tř. T. Bati 438
pod Malenovickou cihelnou
Tel.: +420 777 660 075

ČESKÉ BUDĚJOVICE
U Staré trati 1775/3
Tel.: +420 777 356 960

www.swn-schody.cz
inzerce

Z hlediska tvaru lze zábradlí rozdělit
na vertikální a horizontální, šikmé nebo plošné.
U velkých dispozic jsou nejpoužívanějším
typem zábradlí s vertikálním členěním. Patří
sem například svislé tyče, které opticky prostor
zvyšují. další možností jsou horizontální šikmé
výplně, při kterých schodiště působí v prostoru
plně a opticky se snižuje.

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA
Stavte s těmi nejlepšími!

zAřizUjeMe úložné prosTory

ŠATŮM NA MÍRU

Šatna coby obytná místnost si žádá prostor, denní
světlo a kvalitní design. Můžete v ní i dobře relaxovat.
Model Z232, vybavení je z masivního dřeva, vyrábí
Zalf, www.gruppoeuromobil.com

Architekta Lukáše Obršála jsme požádali, aby nám poradil, jak postupovat při
budování a zařizování šatny v soukromém interiéru.
TexT: jana polomová | FoTo: archiv

Š

atny většinou zabírají místa,
která jsou méně přístupná
a nemají kvalitní přirozené
osvětlení, protože takové
plochy jsou většinou věnovány
obytným místnostem. provozu
šatny tato méněcennost
nevadí, pokud v ní však nechcete oděvy
i zkoušet. pro ty, kdo v šatně tráví času
hodně, je lepší tento prostor pojmout jako
místnost obytnou. Důležitými parametry pak
jsou přirozené denní světlo, sedací nábytek,
plochy na odkládání zkoušeného oblečení,
zrcadla s možností směrování a v neposlední
řadě návaznost na ostatní místnosti v bytě.
předváděcí šatna si zaslouží kromě propojení
do ložnicové části bytu i návaznost na obývací
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pokoj s kuchyní. vhodnou místností může
být i mírně předimenzovaná ložnicová chodba
s vestavěným nábytkem, ta už je blízko
předváděcímu molu.

Dispoziční řešení
i v malých garsonkách se nachází alespoň
jedna šatní skříň, a to nejčastěji ve vstupní
chodbě. v rodinném domě je optimální
do vstupní části zařadit místnost, kam se
odkládají kabáty, boty, případně i sezonní
oblečení. U velikostní kategorie bytu
2 + kk se již často najde místo i na šatnu
u ložnice a koupelny, což přináší oblékání
pohodlný prostorový komfort oproti modelu
s vestavěnou šatní skříní v ložnici. ve větších
domech je vhodné zřídit speciální šatnu pro

děti, může být průchozí a spojovat dětské
pokoje s koupelnou. ložnicová šatna se
pak stane výhradně rodičovskou a je možné
ji propojit s jejich ložnicí a lázní. luxusní
dispozice rodičovské zóny pak obsahují šatny
dvě, pánskou a dámskou, které jsou napojené
na velkorysou koupelnu a ložnici. je-li v domě
místo pro ubytování hostů, doporučuji
umístit k jejich ložnici i základní koupelnu
přístupnou přes širší chodbu, která výborně
slouží právě jako šatna.

Šatna u vstupu
Šatní skříň ve vstupní hale by měla v minimální
verzi obsahovat alespoň botník, věšáky
na kabáty, police na doplňky a zásuvky
na drobnosti. pro oblékání je zásadní umístění
MŮj dŮM 11 · 2015

zařizujeme úložNé ProSTory

zrcadla, taburetu a komody. Je-li třeba šatní
skříň opticky uzavřít, je nezbytné provést
to tak, aby ji při ukládání oblečení návštěv
nebylo třeba otvírat. Ideální je nechat prostor
pro kabáty návštěv zvlášť a bez krytí. Šatní
místnost při vstupu je vzhledem ke své poloze
odsouzena ke skladování svrchních vrstev
oblečení, sportovních a sezonních věcí. Tradičně
se tak jedná spíše o komoru s regálovým
systémem a věšáky, které většinou nejsou kryty.
Při ukládání různých typů oblečení se vyplatí
důsledná separace, místnost bude přehlednější.
Vždy dbejte na účinné větrání.

Systémy na celou výšku
místnosti vyžadují
pevnou konstrukci a větší
tloušťku svislých nosných
desek. Šatna 52, korpus
o tloušťce desek 3 cm,
jednotlivé komponenty jsou
z kvalitního lamina, 300 x
100 x 239 cm, vyrábí JJP,
cena vyobrazené sestavy
95 500 Kč,
www.onespace.cz

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

Šatní skříň v ložnici je tím základním doplněním šaten při vstupu,
ve kterých není vhodné ukládat např. spodní prádlo a domácí oblečení.
Výhodou ložnicových šatních skříní je přirozené denní světlo a plocha
postele vhodná pro odkládání. Nevýhodou však často bývá stísněnost
a nemožnost ranního oblékání, když partner ještě spí. Aby ložnice
s vestavěnou šatní skříní nepůsobila skladovým dojmem, je třeba ji
uzavřít, a to alespoň opticky pomocí rolet, žaluzií nebo posuvných stěn.
Komfortnějším řešením je samostatná ložnicová šatna, a to nejlépe
jako spojovací článek mezi koupelnou a ložnicí. Ideálním řešením je
oboustranný variabilní regálový systém s dostatečným vzájemným
odstupem. Systémové stojky lze libovolně osazovat policemi, věšáky
a zásuvkami podle potřeb uživatelů, roční doby a módních trendů.
Kvalitní systémový nábytek používá krásné materiály, které by bylo

komerční prezentace

Ložnicová šatna

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 Eco Perfect, vyperete prádlo až s 50% úsporou
vody a energie.

zařizujeme úLOžNé PrOStOry

Výrobci dokonale promysleli a dimenzovali
vnitřní vybavení pro uložení prakticky
čehokoliv od drobných šperků přes spodní
prádlo, pásky a ponožky až po boty a klobouky.
Šatna Hangar, design Piero Lissoni, vyrábí
Lema, www.stockist.cz

škoda zakrývat dveřmi, a je tudíž vhodný
do samostatných šaten.
Pokud je třeba šatstvo důsledněji chránit
před prachem, je možné do policového
systému vkládat krabice. Při zařizování je
však třeba pamatovat na plochu pro otvírání
krabic, a to nejlépe na rozměrném taburetu.
V případě, že nejsou krabice průhledné, je
třeba zvolit orientační značení.

Osvětlení
Přirozené denní světlo je nejlepší přivést
do místnosti francouzským oknem, které
osvětlí předváděnou figuru rovnoměrně
od hlavy až k patě. Orientace oken by
ale neměla být čistě jižní, odkud přichází
ostré směrové světlo s temnými stíny.
Vhodné je naopak jemné rozptýlené světlo
od severovýchodu po severozápad. Umělé
osvětlení šatny by mělo simulovat přirozené,
doporučuji instalovat světelné rampy
pro získání odraženého světla od stropu
s možností doplnění o směrové reflektory.
Samotné skříně lze doplnit vnitřním
osvětlením, ale nemělo by být na zadní straně
regálu. Přední strana hledaného oblečení
se pak dostane do stínu, ztratí barevnost
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Bílý nábytek odráží světlo a nezkresluje
barvy oblečení. Šatna Hangar, vyrábí Lema,
cena za jeden modul bez vnitřního vybavení
od 23 000 Kč, www.stockist.cz

Šatna by neměl a
ob sahovat pr ačku,
suŠičku ani v ysavač,
t y to přístroje mění
klima v místnosti
a uložené věci to
tě žko snáŠe jí
a díky oslnění ho nebude možné rychle najít.
Vnitřní osvětlení je velmi vhodné pro zásuvky
s pořadači doplňků a naprosto nezbytné pro
ukládání šperků. Nejrozšířenějším typem
osvětlení jsou LED pásky, které díky nízké
spotřebě a teplotě ovládly téměř celý trh
s touto technikou.

Prosklené dveře odlehčí prostor, takže
ložnice nebude vypadat „přeplněná“
a tmavá. Skříň Noe 2 má čtvery posuvné
dveře z dubové dýhy a matného skla,
typový rozměr 360 x 65/240 cm,
dostupné ve více provedeních, cena
od 98 224 Kč, www.brik.cz

Ukládání
Obecné zásady se časem příliš nezměnily
a stále platí, že boty by měly být společně
se zásuvkami v nejnižší části šatny,
nejfrekventovanější oblečení má viset
ve střední výšce a příležitostně užívané věci
mají být poskládány nejvýše. Do skříní

zařizujeme úložné ProSTory

na celou výšku místnosti je vhodné
instalovat přenosné schůdky anebo alespoň
skladovatelnou stoličku. Tato pravidla lze
přiměřeně používat i pro návrh šatny dětské,
pánské, dámské anebo návštěvní. Děti
ocení snížené patrování regálů, dámy více
prostoru s toaletním stolkem a páni třeba
kvalitní zvuk vestavěné aparatury. Společným
přáním je však hledané oblečení rychle najít.
Proto by neměl být mobiliář příliš výrazný,
nechte vyniknout uložené oblečení. To však
neznamená, že šatna nemůže vypadat krásně.

Postřehy
Veškeré otvíravé a vysouvací části šatní skříně
je vhodné opatřit tlumiči nárazu, nikoho
pak ráno nechtěně nevzbudíte. Drátěný
program je vhodný pro textil, který potřebuje
stálý přístup vzduchu, a ideální je pro koš
na špinavé prádlo.
I v šatně se práší, volte vybavení z materiálů,
které se snadno udržují. Šatna by neměla
obsahovat pračku, sušičku ani vysavač, tyto
přístroje mění klima v místnosti a uložené
věci to těžko snášejí. Také koberec není pro
tento prostor vhodný, prach a roztoči se
při větrání dostanou všude. A pak je třeba
pamatovat, že každá šatna se jednou naplní
a je třeba provést probírku...

Šatní skříň Armadio al centimetro s prosklenými dveřmi
Aria, cena nejmenšího modulu bez vnitřního vybavení
od 32 000 Kč, www.stockist.cz
inzerce

Chráníme
Vaše nejbližší.
Zimní pneumatiky Continental
s maximálním brzdným výkonem.
Když na brzdění záleží.
www.continental.cz

ZařiZujeme zdr av é spa ní

Zdr av ý
spánek
na d zl ato

text: martina paulová | Foto: archiv

Dobře se vyspat a načerpat novou energii je každodenní
nutností. Je proto důležité postarat se o to, aby bylo ve vaší
ložnici vše, co ke zdravému a klidnému spánku pomůže.
Spánek je totiž docela věda, když se chcete vzbudit svěží
a bez bolesti zad.
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Ložnice Mioletto, v provedení ořech a bílý
lak, v kombinaci se systémem roštů a matrací
Sleeping System nabízí postel nejvyšší kvalitu
spánku, vyrábí Hülsta, www.homestyle.cz

Rošty
Do roštu se opravdu vyplatí investovat, protože
tvoří tu správnou oporu matraci, a pokud je
dobře zvolený, posiluje její ortopedické vlastnosti
a dokonce prodlužuje její životnost. Rošt
zabezpečuje nejen správné uložení matrace,
ale také dostatečnou vzdušnost a odvětrání
vlhkosti. Omezuje tak riziko vytvoření
zdravotně závadných plísní a množení roztočů.
Podle provedení podpůrných prvků lze rošty
rozdělit na dvě základní skupiny – lamelové

a segmentové. Lamelové rošty se vyrábějí
z pružných dřevěných nebo syntetických lamel,
zasazených do rámu pod mírným úhlem. Šířka
lamel se liší, ale kvalitní rošt by jich měl mít
nejméně dvacet osm. U některých roštů lze
nastavit pružnost v oblasti beder nebo ramen.
Segmentové rošty poskytují tělu dokonale
pružnou podpěru a zabezpečují optimální
rozložení váhy, protože každý segment reaguje
na zatížení samostatně a je možno měnit jeho
pružnost.

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

Matrace
Při výběru matrace je potřeba vzít v úvahu několik
faktorů – její tvrdost a nosnost, materiál, ze kterého je
vyrobena, ale třeba i věk zákazníka a jeho specifické
zdravotní problémy. Platí, že lidé s vyšší váhou by
si měli vybírat tvrdší matrace, pro uživatele vyššího
věku jsou zase vhodné měkčí. Důležitá je i poloha
při spánku. Při spaní na boku je lepší zvolit měkčí
matraci. Z materiálů jsou stále oblíbené různé typy
pěn, které se vyznačují výbornou elasticitou, tvarovou

Matrace a rošty
nejvyšší kvality
pro dospělé, děti, alergiky, seniory, XXL…

AKČNÍ
NABÍDKY

Motorově polohovatelný segmentový rošt
Flex 8000 Wallhugger, paměťová funkce,
bezdrátové dálkové ovládání, s možností
masážní jednotky, v 12,5 cm, nosnost
130 kg, vyrábí Tempur, cena 84 990 Kč,
www.prospanek.cz

www.loznice.cz

Systém VALTY®

Široká nabídka
kvalitních postelí a ložnic

VLIV MATRACE NA PÁTEŘ

✘

✘

✔

Novinka:
rozkládací postel MOVE Ortho

JMP, s.r.o. – Studio zdravého spaní®
Ohradní 14, 140 00 Praha 4 – Michle
tel.: 241 485 855, e-mail: michle@jmp.cz
Radlická 10 (Anděl), 150 00 Praha 5
tel.: 251 510 480, e-mail: jmp@jmp.cz
Masná 1, 602 00 Brno
tel.: 541 216 395, e-mail: brno@jmp.cz
inzerce

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

stálostí a dlouhou životností. Pěny
jsou vyráběny jak ze syntetických,
tak i přírodních materiálů a díky
svým vlastnostem dokážou zajistit
tělu optimální polohu a tím
nerušený spánek. Kromě pěnových
matrací jsou na trhu matrace
gelové, pružinové, taštičkové nebo
vyrobené z kokosových nebo
bambusových vláken či koňských
žíní. Všechny se však musí umět
přizpůsobit bez velkého protitlaku
tělu a dostatečně odvádět vlhkost.

Masarykova 791, 757 01 Valašské Meziříčí
tel.: 571 613 555, e-mail: valmez@jmp.cz

www.loznice.cz

ZAŘIZUJEME ZDR AV É SPA NÍ
Postel LUCY z masivního buku, dubu nebo ořechu se
vyrábí v několika provedeních, buď jako jednolůžko
(šíře 90, 100 cm), jako dvojlůžko (160, 180 a 200 cm),
nebo v šířce 140 cm. Můžete si objednat i prodlouženou
délku 210 nebo 220 cm. Postel lze vybavit dodatečným
úložným prostorem, pevným nebo lamelovým roštem
a matrací dle vlastního výběru (JMP)

Polštáře
Vhodně zvolený anatomický polštář je
dobrou prevencí proti bolestem krční páteře.
Oproti klasickému polštáři zajistí správnou
oporu hlavy a krční páteř není nevhodně
zatěžovaná. Vyrábí se z viskoelastické
(paměťové) pěny citlivé na teplotu a tlak.
Polštář se tak po ulehnutí vytvaruje přesně
podle hlavy a šíjové a ramenní svaly se uvolní.
Polštáře jsou z hygienických důvodů opatřeny

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

snímatelným a pratelným potahem, který
může mít antialergickou a antibakteriální
úpravu. Různé tvary polštářů zajistí, aby bylo
správné polohy svalů při spánku dosaženo
ve všech pozicích. Některé jsou tedy určené
pro spánek na boku a na zádech, jiné třeba jen
na boku nebo na břiše. Je třeba si ale uvědomit,
že anatomický polštář je řešením pouze pro
oblast hlavy, krku a ramenou, rozhodně tedy

Polštář Rölleka,
paměťová pěna,
Lyocell v potahu
pohlcuje a odvádí
vlhkost, potah lze prát
v pračce při 60 °C,
cena 399 Kč,
www.ikea.cz

není náhradou za kvalitní matraci a výrazně
nezlepší kvalitu spánku na staré, proleželé
nebo jinak nevhodné matraci.
Zdravotní polštář Wave Medicare
z paměťové pěny Memorex, snímatelný
a pratelný potah s antialergickou
a antibakteriální úpravou, vyrábí Magniflex,
cena 1 690 Kč, www.magniflex.cz

zařizujeme zdr av é spa ní
Rozkládací postel MOVE Ortho můžete vybavit
lamelovým roštem dle vlastního výběru včetně
roštu polohovacího. Díky tomu můžete vytvořit zcela
plnohodnotnou postel pro spánek. Po rozložení získáte
lehací plochu 180 x 200 cm, což je rozměr standardního
dvojlůžka. Postel lze doplnit praktickým úložným
prostorem (JMP)

inzerce

ZAŘIZUJEME T IPY A TR ENDY
První podzimní novinkou značky LD Seating, českého výrobce
kancelářského sezení, je rozšíření stávající série Flexi. Tato série obsahuje
všechny typy sezení: křesílko k počítači, do jídelny, k televizi, do kanceláře
nebo do zasedačky. Všechna křesla jsou si designově velmi podobná
a navzájem k sobě skvěle ladí, byt nebo kancelář lze tedy sjednotit
různými křesílky ve stejném stylu. Nové produkty i veškerý sortiment LD
Seating si můžete prohlédnout v novém pražském showroomu, kde vám
s výběrem mohou pomoci zkušení odborníci. Novinky budou představeny
veřejnosti na pražské designové přehlídce Designblok od 22.10. do 27.10.
www.ldseating.com

K NEROZEZNÁNÍ
OD DŘEVA
Podlahy z dřevěných prken patří k nejžádanějším, dřevo má ale své
„vrtochy“. Moderní vinylové podlahy dokážou dokonale napodobit tento
přírodní materiál, a přitom propůjčit podlahám malou tloušťku, elasticitu,
velkou odolnost proti opotřebení i vodě a další praktické vlastnosti.
Holandský výrobce podlah značky mFLOR představil vinylové kolekce
Grand s mimořádnou délkou pásů. Formát 2 000 x 200 mm umožňuje
dokonaleji imitovat dřevěné prkno či fošnu v celé kráse. Dílce se
zešikmenými hranami mají tloušťku 2,5 mm a lepí se k podkladu. V kategorii
Grand lze vybírat z pěti kolekcí dřevěných dekorů. Kromě dubu a borovice
můžete obdivovat zajímavou a nezvyklou vrbu a vavřín, a to s efektní
povrchovou strukturou včetně nerovností a prasklin. Ceny od 1 295 Kč/m2.
www.kpp.cz

BY T I K ANCEL ÁŘ
V JEDNOM ST YLU

TIPY A TRENDY
TEXT: JITKA PÁLKOVÁ
FOTO: ARCHIV

pro vaši domácnost

SK LENĚN Ý LU X US
V KUCHYNI

SPANÍ JAKO NA OBL ÁČK U
Skleněné pracovní desky zažívají v poslední době obrovský boom.
Skleněná pracovní deska z materiálu LuxRaff od firmy Barevná
skla působí velice luxusním dojmem. Kuchyně je nejvíce namáhaný
nábytek v celém interiéru, proto je nutné na její výrobu použít ty
nejkvalitnější materiály. Skleněné pracovní desky vyrábíme vždy pouze
z tvrzeného skla, které se vyznačuje hlavně svojí vysokou tepelnou
i mechanickou odolností. Nyní je možné na skleněné pracovní desce
udělat i odkapové žlábky nebo broušené hrany. Ceny skleněných
pracovních desek se pohybují již od 3 000 Kč za běžný metr. Více
informací na www.barevnaskla.cz
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Hybridní technologie, to je letošní novinka mezi matracemi. Matrace Sealy
v sobě spojují dvě nejlepší technologie v oblasti spánku a poskytují tak
dokonalý zážitek. Kombinují výhody pružinových i pěnových matrací.
Chladivý komfort gelové paměťové pěny na povrchu a podpora pružin
z titanové slitiny uspokojí i ty nejnáročnější spánkové gurmány. Zatímco
pěny se přizpůsobí vašemu tělu a zaručí bezkonkurenční komfort
a pohodlí, pružiny umožní proudění vzduchu. Matrace Sealy je proto
skvělou volbou jak z hlediska hygieny, tak důležité opory potřebné pro
vaše tělo. Vyrábí se ve třech různých výškách – 29 cm, 32 cm a 34 cm.
www.prospanek.cz
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Odborník radí
Na co je třeba myslet před příchodem topné sezony a na co byste v tomto
období neměli rozhodně zapomenout, to vám dnes prozradí předseda
představenstva Pražské plynárenské Ing. Pavel Janeček.
Nastupující zimní
sezona důkladně
prověří stav
a funkčnost otopných
systémů našich domů
a bytů. Období před
jejím začátkem je tedy
poslední příležitostí
pro jejich údržbu,
nastavení nebo
zdokonalení. S dobře fungujícím a vyladěným
plynovým topením totiž můžete během zimy
ušetřit nezanedbatelnou částku na energiích.
Zkontrolujte stav plynového kotle a odvodu
spalin
Před topnou sezonou je důležitá pravidelná
servisní prohlídka plynového kotle provedená
odborníkem. Nechte si zkontrolovat jak kotel
samotný, tak i odvod spalin. Každý rok by plynové
zařízení měl prohlédnout servisní technik, který
mimo jiné zkontroluje stav hořáku, výměníku,

čistotu a těsnost spalovací komory a odvodu
spalin a provede správné seřízení kotle podle
požadavků výrobce. Díky kontrole odborníka
získáte jistotu, že kotel bude v zimě pracovat
úsporně a bezpečně. Zároveň tím výrazně
prodloužíte jeho životnost. Při prvním zatopení
v sezoně kotel a komín raději příliš nenamáhejte
a topte méně intenzivně.
Kontrolu si zaslouží také radiátory
Zatímco kotlům lidé obvykle věnují odpovídající
péči, radiátory naopak často zanedbávají. Před
začátkem topné sezony je přitom ideální doba
na jejich údržbu. Pečlivě je proto prohlédněte
a ošetřete případná místa drobné koroze.
Zkontrolujte také činnost ventilů a vadné kusy
vyměňte. Těsně před začátkem topné sezony
všechny radiátory odvzdušněte. Chcete-li uspořit,
na stěnu za radiátory instalujte reflexní fólii, která
bude teplo lépe odrážet do místnosti. Další cestou
k úsporám může být výměna starých radiátorů
za nové, které pracují s nižší teplotou otopné vody.

Příliš staré plynové spotřebiče – černá díra
na peníze
Vývoj kotlů, topidel a plynových ohřívačů vody jde
stále kupředu. Například ještě před pár lety téměř
neznámé kondenzační kotle jsou nyní běžné
a představují nejúspornější variantu plynového
vytápění. Oproti běžnému staršímu plynovému
kotli jsou úspornější až o 30 %, a ročně tak může
běžné domácnosti ušetřit částky za topení v řádu
tisíců korun. S případnou výměnou vám pomůže
Pražská plynárenská, které např. aktuálně
svým zákazníkům nabízí, při výměně starého
plynového kotle za nový a moderní značky
Viessmann, výrazné cenové zvýhodnění. V řadě
domácností můžeme najít také plynová topidla
s odtahem spalin přes zeď – oblíbené tzv. „vafky“,
které jsou na českém trhu dostupné již několik
desítek let. Právě proto však již končí některým
modelům doba životnosti. Je proto vhodné nechat
topidlo zkontrolovat odborníkem, který ověří,
zda již nenastal čas pro jeho výměnu za nový,
modernější model. Výměnou starých vafek
za nové můžete ušetřit značnou částku nákladů
na plyn, protože moderní modely jsou při stejném
výkonu podstatně úspornější. Tak jako při výměně
plynového kotle je svým zákazníkům i v těchto
případech Pražská plynárenská nápomocna
a nabízí jim při výměně zvýhodněné podmínky.
komerční prezentace

zAřizuJEME bu Ď, a nebo

BOJLER, NEBO K ARMA?
Teplá voda, kdykoliv potřebujete, to je jeden ze základních požadavků
komfortního bydlení. Rozhoduje potřebné množství vody, ale také náklady
na instalaci a provoz. Na výběr je mnoho možností, ale ne každá je univerzálně
vhodná. Dnes se podíváme na ohřívače vody nejen z hlediska úspor, ale také
z hlediska poskytovaného komfortu.
TexT: KrisTý na LišKová | FoTo: archiv Firem

B

ydleli jste někdy v posledním
patře bytového činžovního
domu, kde byla v koupelně
stará karma a nějaký šikula
navíc všude namontoval
standardní pákové baterie?
Já ano. Když k tomu navíc přičtete i staré
vodovodní trubky a adresu na nejvyšším kopci
ve městě, asi se nebudete divit, že sprchování
bylo cosi jako adrenalinový sport.
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Pro komfortní ohřev teplé vody v domácnosti
můžete zvolit klasický bojler nebo průtokový
ohřívač. Každý způsob ohřevu má své
klady i zápory a každá domácnost má i jiné
požadavky na množství teplé vody. nedá se
tedy říci, že by jeden typ ohřevu byl vhodný
pro všechny typy domácností.

Zásobníkový ohřívač
Zásobníkové elektrické ohřívače – tedy

bojlery – spoří, protože ohřívají vodu v době
snížené sazby za elektřinu. nevýhodou je, že
to dělají zejména v noci a pak celý den voda
chladne. Jenže vy ráno potřebujete jen málo
vody na sprchu a večer může teplá voda rychle
dojít, pokud se rozhodne třeba osprchovat
celá rodina. Pak bojler buď čeká na noční
proud, nebo můžete u modernějších bojlerů
využít expresního dohřevu vody. samozřejmě
za draho. výrobky z poslední generace
MůJ důM 11 · 2015

ZAŘIZUJEME BU Ď, A NEBO

„chytrých“ bojlerů díky speciální funkci
během prvního týdne provozu „pochopí“,
jak to v domácnosti chodí. Zaznamenají, kdy
všichni vstávají a potřebují vodu na čištění
zubů, sprchování a podobně, kdy odejdou
za svými povinnostmi, a tím pádem teplou
vodu nečerpají, a kdy se zase vracejí a spotřeba
teplé vody roste. Na základě zkušeností se
tyto ohřívače po týdnu samy naprogramují
tak, aby ohřívaly vodu s maximální efektivitou
s ohledem na váš denní režim, čímž snižují
spotřebu energie.
Pokud v domácnosti používáte pouze
zásobníkový ohřívač pro koupelnu i kuchyni,
bývají problémem dlouhé rozvody, v nichž
se teplo také ztrácí. Samozřejmě je nesmysl
pořizovat zásobníkový ohřívač pro teplou
vodu k umyvadlu, kde si myjete ruce jednou
denně. Je také vhodné vzít do úvahy váš
styl života. Dáváte přednost sprchování
před koupelí v napuštěné vaně? Obecně
se uvádí spotřeba 50 litrů na osobu, ale
návyky a tím pádem i spotřeba vody jsou
ve skutečnosti velmi individuální. S chytrým
ohřívačem je stolitrový zásobník zcela
dostačující. V nabídce najdete velké ohřívače
se zásobníkem na 50 až 160 litrů teplé vody.
Nemusíte se obávat, že by vám bojler nutně
zabral hodně místa. K tradičnímu kulatému

Kombinovaný akumulační
ohřívač s vodorovnou
polohou do prostor
s nedostatkem místa
o objemech 125–200 litrů
(DZD DRAŽICE)

Klasický závěsný bojler se smaltovanou
ocelovou nádrží, hořčíkovou ochrannou anodou
a s ochranou proti zamrznutí. Umožňuje také
volbu teploty do 75 °C a ekonomické nastavení
teploty (MORA)

bojleru nyní existují ploché varianty se
zaoblenými hranami, které jsou kompaktní,
praktické a energeticky úspornější. Bojler
může využívat i více zdrojů tepla, takže
je možné v zimě vodu ohřívat v systému
ústředního topení a dá se také napojit
na fotovoltaiku.
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.

zařizujeme bu Ď, a nebO
Kompaktní a výkonný elektrický
zásobníkový ohřívač Andrix Lux 30 l
lze snadno instalovat nad nebo pod
umyvadlo pro rychlou dostupnost
teplé vody. (ARISTON)

Beztlakový nástěnný zásobníkový ohřívač ARKS
je určen pro jedno odběrné místo, díky malým
rozměrům a ergonomickému tvaru je jednoduše
použitelný kdekoliv, například k umyvadlu
(ARISTON)

Průtokový ohřívač v domácnosti
Průtokový ohřívač, jak už název napovídá,
dokáže ohřívat vodu v okamžiku spotřeby.
Okamžitá spotřeba energie průtokového
ohřívače je ve srovnání s elektrickým bojlerem
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vyšší. Voda se ale ohřívá pouze v případě, že
ji opravdu potřebujete, a pouze v potřebném
množství. Pokud zařizujete novostavbu, je
instalace průtokového ohřívače jednodušší,
ale pokud měníte systém ohřevu vody při
rekonstrukci, připravte se na větší investici.
Opravdu výkonný elektrický průtokový
ohřívač má většinou takový příkon, že je
v domě či bytě nutné upravit elektroinstalace
a navíc je zpravidla potřeba navýšit i jistič
před elektroměrem. Výkonnější typy potřebují
i zásuvku na 400 V. Zvýší se tedy i měsíční
paušál.
Tam, kde je plynová přípojka, je rozhodně
výhodné zvolit plynový průtokový ohřívač.
Moderní plynové ohřívače (karmy) si dnes
dokážou poradit s kolísáním tlaku vody
a výkon hlavního hořáku se mění podle
množství protékající vody – teče-li jí málo,
ohřívá malý plamen, teče-li hodně, i plamen
se zvětšuje.

Zejména ve větším rodinném domě se
vyplatí instalovat více ohřívačů, aby se teplo
neztrácelo v dlouhých rozvodech. Pro menší
byt s malou spotřebou teplé vody nebo
na chalupu, kam jezdíte jen na víkend, je
výhodnější instalovat průtokový ohřívač.

Pro co se tedy rozhodnout?
Závěrem bychom tedy mohli říci, že nejlepší
pro domácnost je kombinace zásobníkového
ohřívače vody v koupelně a menšího
průtokového do kuchyně. Tam je opravdu
blízko místu spotřeby, takže minimalizujete
tepelné ztráty v trubkách a v zásobníku.

Tlakový ohřívač vody EO 15 P je určený pro
jedno nebo více odběrných míst teplé vody
s provozním tlakem 0,6 MPa. Instalace je
jednoduchá a k uvedení do provozu stačí
připojení do elektrické zásuvky (TATRAMAT)
můj dům 11 · 2015

zahrada náVšTěVa

O z ahr adnickém
pábení a pOcitu
nekOnečna
Vtipné artefakty propojují všechny kouty
zahrady a vyprávějí svůj vlastní příběh. Některé
se objevují v záplavě květin zcela nečekaně, jiné
jsou patrné na první pohled. Vítejte v pražských
Klánovicích na zahradě manželů Dufkových,
kteří po vzoru legendárních surrealistů vytvářejí
pocit nekonečna.
TexT: VlasTimil Růžičk a | FoTo: PeTR adá mek
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Klánovická zahrada malíře a pábitele Oldy
Mikuláše Dufka a jeho ženy Hany stylově
připomíná anglickou zahradu, avšak
„počeštěnou“ cimrmanovskými artefakty

2015 · 11 Můj důM
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V

ýtvarník Oldřich Mikuláš
Dufek je sběratelem
nejrůznějších zdánlivě
nepotřebných věcí, které
v jeho ateliéru ožívají
a v kontextu přírodní
zahrady pak mění zpravidla svoji původní
funkci a často také svůj význam. Asi nejvíce
předmětů obdržel od svých kamarádů
v době, kdy se rozhodl v recesi kandidovat
na prezidenta republiky. Zahrada se měla
přejmenovat na Dufkoland a on měl se svojí
družinou přesídlit do barokního zámečku
v Lánech.

Zahrada žije příběhy
„V sedmdesátých letech minulého století
tady rostly pouze švestky a jabloně. Staré
stromy jsme vykáceli, vysázeli nové, přibývaly
také jehličnany, keře a nejrůznější květiny.
Ze starého ovocného sadu se postupně
stala moderní krásná přírodní zahrada
a z nevýrazné víkendové chaty naše
bezkonkurenční celoroční bydlení,“ začínají
své vyprávění majitelé poměrně rozsáhlého
pozemku (1 650 m2), ukazují všechna
zákoutí zahrady a s úsměvem vysvětlují
funkce a významy všech podivných artefaktů.
Čestné místo u vstupu za historickou
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závorou se zvonci má důmyslný přístroj
pro válečné odposlechy – a to hned vedle
staré vojenské helmy, která naopak slouží
pro mírové účely, jako pítko pro ptáky. Pod
stromy se nachází také velký ruský samovar
po výbuchu propanbutanové lahve, který
byl tak zajímavě pomuchlaný, že jej prostě
nešlo vyhodit. U pečlivě skrytého bazénu
s vyčnívajícími dobovými cedulemi najdeme
lehátko z legendárních klánovických lázní,
z trávy vykukují dvě velké hlavy odlité ze
sádry podle barokních soch Ignáce Františka
Platzera z kopule chrámu svatého Mikuláše
v Praze. Před domem pod okny ateliéru nelze
přehlédnout dvě výrazně červené komínové
roury zasazené do záhonu, které vypadají
jako periskop, ale slouží jako praktické světlo
pro dům a zahradu. Nepřehlédnutelná je
také socha psa Dijonka, kterou výtvarník
připravuje na výstavu Klubu chovatelů
českých teriérů. Zahrada i dům jsou
dokonalou dílnou a rájem surrealistů nebo
alespoň recesistů ve stylu Járy Cimrmana.

Podivný hastrman od keramika Jaroslava Čady
nehlídá pouze bazén ukrytý v zeleni, ale bedlivě
střeží i dům manželů Dufkových
Příchozí vítá břevno ze staré závory, která stávala
u lesní cesty vedoucí do Klánovického lesa.
Oldřich Dufek na ni zavěsil starý zvonec a pod ni
položil dřevěnou mísu

S pocitem nekonečna
Rodinný dům na masivní pískovcové
podezdívce je částečně „po anglicku“ porostlý
přísavníkem pětilistým, intimitu obstarává
i stříhaný plot z lísek a vzrostlé jehličnany
Můj důM 11 · 2015

zahrada NáVštěVa

Před domem nelze přehlédnout červeně natřené
komínové roury zasazené do záhonu. Není to vojenský
periskop, ale funkční nástroj pro osvětlení zahrady

a listnáče po obvodu pozemku. O blahodárný stín se stará starý
rozložitý ořešák, pod nímž je krásné místo s bílými křesly a stolečkem
pro malování i odpočinek. Do volného prostoru se rozebíhá
bravurně střižený trávník a mezi vřesy, vřesovci, okrasnými travami
a kosatci se ukrývá kulatý bazén obložený oválnými kameny. Za ním
vyčnívá plaňkový plot vyzdobený barevnými hrníčky s nezbytným
strážcem – podivně se tvářícím hastrmanem od přítele keramika.
V zadní části zahrady se nachází dřevěná kůlna na nářadí, kompost
a praktická zeleninová zahrádka, kde v současné době kralují dýně
hokaido. „Nejsme žádní zahradníci, vše jsme budovali postupně
přirozenou cestou pokusů a omylů. Hlavně hrnkové květiny
v keramických květnících plní roli stěhovavých solitér,“ vysvětlují
manželé Dufkovi a ukazují na „relativně stacionární“ pestré záhony
gerber, tulipánů, hortenzií a rododendronů. Součástí celé té květinové
krásy je i takzvaná Krakonošova zahrádka plná voňavých bylinek
a treláže popnuté vistárií. „Naší snahou je vytvořit pocit nekonečna,
který se vlní sem a tam. Stojí to dost námahy, asi tak dvě hodinky
denně,“ dodává nad šálkem čaje Oldřich Dufek a chlubí se jedním
z nejčerstvějších artefaktů, který patří do zlatého fondu: ptačí klec
s figurkou ježka, kterou zavěsil na starý ořešák a hrdě ji nazval
Pocta Jaroslavu Foglarovi. Co se týče dalších plánů se zahradou,
jen mávne rukou a tajemně prohlásí: „Zatím to necháme, jak to je.
Do prezidentských voleb je ještě daleko.“
Zahrada sama maluje nevšední obrázky
a její romantická zákoutí nabízejí to pravé
místo pro malování a odpočinek

2015 · 11 Můj důM
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Přirozené kombinace kamene a rostlin
(nejčastěji skalniček, vřesů a vřesovců)
jsou pro majitele nejlepším způsobem
zahradničení
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U bazénu má své místo lehátko
z legendárních klánovických lázní, které
Oldřich Dufek pečlivě zrestauroval
Manželé Dufkovi neustále něco přesazují
a přiznávají, že jdou cestou pokusů a omylů. Také
květiny v keramických nádobách se často stěhují,
aby dotvořily zátiší rozličných artefaktů

M A J I T E L É Z A H R A DY

Oldřich a hana dufkOvi
e-mail: oldufek@volny.cz
www.oldufek.euweb.cz

2015 · 11 MůJ DůM
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ZAHRADA

Po suchém
létě zalévejte
K ALEN DÁRIUM

LISTOPAD
TEXT A FOTO: ROMANA RY BKOVÁ,
BOTANICK Á ZAHR ADA

V listopadu připravte zahradu na zimu. Po hodně
suchém létě a podzimu, kdy v půdě dlouhodobě
chybí voda, důkladně zalijte jehličnany
a stálezelené rostliny, a to nejen v nádobách,
ale také v zahradě. Při nedostatku vody v půdě
totiž mohou i v zimě uschnout – i v tomto období
stálezelené rostliny transpirují (vypařují vodu
povrchem rostlin, resp. listy). Citlivé na sucho
jsou především rododendrony a vlhkomilné
jehličnany. Půdu pod nimi můžete přikrýt vrstvou
suchého listí nebo rašeliny, která
lépe udrží vlhkost.

V PR AZE-TROJI

Svazujte
trávy

Pozor
na citrusy

V zahradě ostříhejte a odstraňte všechny
odkvetlé a zaschlé trvalky i letničky. Vysoké
okrasné trávy jako Miscanthus, Cortaderia
nebo Arundo se před zimou svážou
do snopů nastojato. Ty nejchoulostivější
můžete navíc obalit bublinkovou fólií. Trávy
však v žádném případě nestříhejte, při
zimních deštích by voda zatekla stébly až
ke kořenům a mráz by roztrhal báze stébel.
Rostliny by pak odumřely.

V listopadu plodí citrusy a některé druhy
mohou i kvést. Potřebují v tomto období
co nejvíce světla, ale zároveň chladnější
prostor s teplotami kolísajícími mezi 12 až
15 °C. Zalévejte mírně, ale rostliny by
v žádném případě neměly vyschnout tak,
aby ztratily listy. Pozor na škůdce! Pokud
citrusy napadnou červci, snažte se je
co nejčastěji mechanicky odstraňovat
vatovým tamponem namočeným v lihu.
Pouze několik druhů a odrůd citrusů
snesou přes zimu pokojovou teplotu
(například tropické drobnoplodé limetky).

Pečujte

o teplomilné cibuloviny
a hlíznaté rostliny
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Choulostivé cibuloviny, které přes zimu zůstanou
na zahradě, je třeba také zabezpečit. Jsou
to třeba jihoafrické agapanty (Agapanthus),
mombrécie (Crocosmia) a chocholatice
(Eucomis), jihoamerické alstromérie (Alstroemeria
aurea) nebo různé druhy z jižní Evropy.
Na podzim, když zatáhnou, na ně navrstvěte
suché listí a slámu a přikryjte je igelitovou fólií (ta
je nutná, aby cibule zůstaly v suchu a nezačaly
předčasně rašit). Na jaře je však nutné vše včas
odstranit. Hlízy subtropických jiřin, mečíků, kal
a begonií už by v listopadu měly být vyryté,
očištěné a uložené na chladné a suché místo.

MŮJ DŮM 11 · 2015

Ocenění KVALITNÍ FIRMA
2010, 2011, 2012
Ověřeno zákazníky
v Česku i na Slovensku

Rodinný dům LUKÁŠ 14

Víte, že…
…v programu Pohodová stavba se stěhujete jen jednou?
Ano, a to rovnou do nového domu. Až potom můžete původní nemovitost
prodat a z výnosu z prodeje zaplatit nový dům. Celá cena domu je totiž
splatná až po jeho úplném dokončení a odevzdání.

…v programu Pohodová stavba stavíte rychle?
Na rozdíl od bežného způsobu financování nebude plynulost stavby
závislá na jednotlivých platbách banky. Garantujeme dokončení stavby
do 6 měsíců od zahájení.

užitná plocha 124,40 m2 | 11.275 Kč měsíčně

Lukáš 14 je reprezentativní sídlo s plochou střechou a velmi moderním výrazem, navržený do
městské zástavby.
Átriovým uspořádáním poskytuje svým majitelům vysokou přidanou hodnotu v podobě
dostatku soukromí. To je jeden z hlavních problémů současné rodinné výstavby, který vyplývá z malých pozemků a domů umístěných příliš
blízko sebe.
Užívejte si nikým nerušenou rodinnou pohodu
ať už při společných snídaních a nebo při romantické večeři na terase.

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.

zahrada odBoR ník R a dí

Jak z a zimovat ba zén
Na konci každé koupací sezony je třeba připravit bazén
na zimu. Ušetříte si tak práci a problémy při uvedení
bazénu do nové sezony. Poradí vám bazénový specialista
Patrik Zmeškal ze společnosti Mountfield.
TexT: VlasTimil Růžičk a
FoTo: mounTField

Krycí plachta Kris-kros
Nepostradatelná k zazimování zapuštěných
bazénů. Chrání před nečistotami i sněhem
a zabraňuje případnému pádu zvířat do vody. Lze
ji ušít přesně na míru bazénu
Krycí plachta Supreme
Ideální k zakrytí nadzemních bazénů, chrání vodu i před hrubšími
nečistotami. Upevňuje se po obvodu bazénu pomocí ocelového lanka
a zámku s ráčnou. Pro kruhové i oválné bazény různých rozměrů

1) Vyčistěte bazén a ošetřete vodu.
Zazimování bazénu by mělo proběhnout
v době, kdy v noci teplota vzduchu ještě
neklesá trvale pod bod mrazu a teplota vody
je mezi 10 až 15 °C. správně zazimovat bazén
se podaří jen tehdy, když je voda v bazénu
náležitě čistá. nejprve ze dna odstraňte
všechny nečistoty. nejsnadněji to půjde
pomocí bazénového vysavače. s nečistotami,
které plavou a hladině, si nejlépe poradíte
pomocí ruční teleskopické síťky.
Po důkladné očistě vody od mechanických
nečistot je potřeba zkontrolovat a případně
upravit úroveň pH, tvrdosti vody a chloru
pomocí příslušných testerů a bazénové
chemie. Pak zapněte filtraci a nechte ji
běžet tak dlouho, až se voda v bazénu dobře
promíchá.

2) Upravte výšku hladiny vody.
následně odpusťte z bazénu vodu na úroveň
asi 10 cm pod skimmer. na místo hlavy vratné
trysky našroubujte zátku vratné trysky. Pokud
tuto zátku nepoužíváte, odpusťte vodu pod
úroveň vratné trysky, její hlavu demontujte
i s kroužkem a oba díly uskladněte.
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3) Očistěte bazén. stěny bazénu pod

i nad hladinou dobře očistěte speciálním
čisticím přípravkem. odpojte hadice a vylijte
z nich veškerou vodu. Pomoci si můžete např.
vysavačem na mokré vysávání.

4) Aplikujte zazimovací přípravek.
do vody, která zůstala po částečném
odpuštění bazénu, vmíchejte podle návodu
na obalu zazimovací přípravek. Ten svým
speciálním složením bude během zimy účinně
bránit růstu řas a vzniku zákalů.

5) Postarejte se o výbavu bazénu.
náležitou péči musíte věnovat také pískové
filtraci a další výbavě bazénu, jako je tepelné
čerpadlo nebo solární ohřev. Pískovou náplň
filtrace propláchněte. Pokud je už dvě sezony
používaná, raději ji vyměňte za novou. dá
se koupit ve specializovaných obchodech
v balení po 25 kg asi za 250 korun.
Z filtrace pak demontujte čerpadlo i hadice
a také z nich vylijte zbylou vodu. Vodu
vypusťte rovněž z filtrační nádoby. Pokud je
bazén vybaven solárním ohřevem, odpojte
jeho panely, vysajte z nich vodu a uložte

náš tiP
Příprava zahradního bazénu na přezimování
není příliš složitá a ještě jednodušší ji mají ti,
kteří si pořídili bazénové zastřešení. Kdo si na
zazimování sám netroufne, nebo nemá na tuto
činnost čas, může se obrátit na odborné firmy,
které bazény prodávají.

je na místo, kde nemrzne. Pokud máte
tepelné čerpadlo, odpojte je od elektrické
sítě a uzavřete obtokové ventily. Z čerpadla
vypusťte vodu a tu, co zbyla ve výměníku
čerpadla, pečlivě vysajte. Bazénové schůdky
vyjměte z vody a očistěte je. Všechny
odpojené a demontované části příslušenství
bazénu uložte na suché místo, kde nemrzne.

6) Bazén zakryjte. na závěr zakryjte

bazén krycí plachtou, která jej ochrání
během zimních měsíců před padajícími
nečistotami (např. listím a jehličím). Pro
zakrytí zapuštěného bazénu použijte speciální
zazimovací plachtu typu kris-kros. Pokud
v zimě napadá vyšší vrstva sněhu, je vhodné ji
z plachty odstranit, aby se příliš nepřetěžovala.
Po splnění výše uvedených kroků bude váš
bazén dobře připraven na přezimování a jeho
opětovné uvedení do provozu na jaře bude
rychlé a bezproblémové.
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zahrada ciTRusy

Ačkoli se místní podmínky od teplých krajů významně liší, lze v pěstování citrusů
i u nás dosáhnout poměrně dobrých výsledků. Široké možnosti nabízejí skleníky,
zimní zahrady i nejrůznější nádoby. Citrusy mohou být nejenom chutnými plody,
ale i stylovými bytovými doplňky.
TexT: VlasTimil Růžičk a | FoTo: aRchiV

V listopadu citrusy plodí a některé druhy mohou
i kvést. Potřebují v tomto období co nejvíce
světla, ale zároveň chladnější prostor. Zalévejte
mírně, ale rostliny by v žádném případě neměly
vyschnout tak, aby ztratily listy. Pozor na škůdce,
pokud rostlinu napadnou červci, snažte se je
co nejčastěji mechanicky odstraňovat vatovým
tamponem namočeným v lihu

P

ro pěstitele to ovšem
představuje každodenní péči
a také potřebný rozhled.
Pomoci mohou zájmové
spolky a zkušení odborníci,
bez kterých se zpočátku
neobejdete. Zájmová sdružení navíc nabízejí
i další aktivity a setkání s milými lidmi.
Pěstování citrusů patří v čechách mezi
oblíbené činnosti.

Určení stanoviště a nádoby
existuje nepřeberné množství literatury
a tisíce způsobů, jak citrusy pěstovat. co
vyhovuje jednomu, může být pro druhého
takřka likvidační. Začíná to už výběrem
stanoviště. V literatuře se popisuje jako
„základní individuální rozhodnutí, které
za pěstitele nikdo neudělá“. Doporučují se
teplá a světlá místa a stanoviště raději často
2015 · 11 Můj důM

neměnit. každá změna je pro citlivé rostlinky
opravdu bolestná. Podmínkám nového
stanoviště se přizpůsobují velmi pozvolna.
optimální teplotní rozmezí pro růst citrusů je
22 až 30 °c, přestávají růst při poklesu teploty
pod 13 °c nebo po dlouhodobém vzestupu
nad 38 °c podle odrůdy. Pro pěstování v bytě
doporučují zkušení pěstitelé přiměřeně velkou
nádobu s dostatečným prostorem pro tvorbu
kořenů, nelze zapomenout na drenážní otvory
pro odtok přebytečné zálivkové vody. Nabídka
na trhu je velmi široká – lze volit nejrůznější
materiály (např. dřevo, pálená hlína, plast),
barvy (tmavé se rychleji zahřívají), tvary
(design podle interiéru) i počty drenáží
(zlepšují kromě jiného i přístup vzduchu
ke kořenům).
citrusy by neměly být umístěny v průvanu,
na okenních parapetech. kořeny jsou pak
méně aktivní, nestačí zabezpečit přísun vody

S p o r o S u b S t r át y
Na téma ideální substrát se vedou nesčetné
diskuse. Na jedné straně nabízí řada firem
již připravený poměrně kvalitní substrát pro
citrusy, na straně druhé používají jednotliví
citrusáři vlastní vyzkoušené směsi. Jejich
složení hraničí až s bájnou alchymií a pěstitelé
bedlivě střeží svá tajemství. Pro běžné domácí
pěstování však bohatě stačí prakticky jakýkoli
substrát, který splňuje základní funkce: slouží
k ukotvení rostliny, zajišťuje přísun živin
ke kořenům a je dostatečně kyprý a propustný,
protože citrusy nesnášejí přemokření. Vždy
je nezbytná drenážní vrstva. Většina druhů
vyžaduje mírně kyselý až neutrální substrát
s hodnotou pH 6,5–7.
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Některé oblíbeNé druhy citrusů
•
•
•
•
•
•

Citrus deliciosa – mandarinka
Citrus reticulata – mandarinka
Citrus limon – citroník
Citrus sinensis – pomerančovník
Citrus mitis – zakrslý pomerančovník
Citrus x paradisi – grapefruit

dvou tří týdnů přihnojovat a omezit jej v době
vegetačního klidu.
Intenzita zalévání závisí také na umístění
rostliny, na okolním prostředí a na růstové
periodě. V létě, kdy teploty dosahují 30 °C,
zalévejte denně, zejména menší rostliny, a to
v podvečer, kdy je chladněji. Zálivková voda
musí být odstátá, nejlépe o něco teplejší
než okolní vzduch. Rostlina neutrpí šok
při náhlém ochlazení kořenového balu
a má delší dobu pro využití zálivkové vody
(prakticky celou noc). V žádném případě se
nedoporučuje zalévat rostliny při přímém
světelném svitu. Zálivku také ovlivňuje
velikost nádoby a tím i kořenového balu. Čím
větší nádoba, tím je rostlina méně náchylná
na vysychání. Menší citrusy v malých
nádobách potřebují větší a intenzivnější
péči. Vzhledem k menší zásobě vody
v kořenovém balu potřebují také častější

Citrusy jsou stálezelené,
bohatě rozvětvené keře,
dorůstající do výšky
až tří metrů. Pokud je
chcete v létě umístit
ven, vynášejte je
do venkovního prostředí
po ukončení mrazů
(konec dubna, počátek
května)

a živin a rostlinám začnou opadávat listy.
Pokud jsou rostliny v létě venku na zahradě
a na podzim je přemisťujete do bytu, může
se stát, že bezprostředně po přenesení
opadají. Je to způsobeno setrvačností teploty
kořenového balu, který má nižší teplotu než
nové prostředí bytu a prohřívá se pomalu
a postupně. Proto se doporučuje při přenášení
rostlin do teplejšího prostředí a vlastně vždy
při náhlé změně teploty zalít rostliny mírně
teplou, vlažnou vodou, která urychlí prohřátí
kořenů.
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Zálivka a hnojení
Souvisí s ročním obdobím. V zimním období
ve značné míře závisí na teplotě zimování
citrusů. Čím nižší teplota zimování, tím
méně potřebuje rostlina zálivky. Zalévejte
standardně tak, aby byl substrát vlhký, ale
rostlina nestála ve vodě. Hnojení se v zimě
doporučuje omezit na polovinu. Se zlepšujícím
se počasím (zhruba v březnu) začněte hnojit
plnými dávkami. S příchodem další růstové
periody velmi rychle dojde k vyčerpání živin.
Odborníci doporučují pravidelně v intervalu

Přílišný růst omezuje kvetení a tím plodnost citrusů.
Citrusy kvetou obvykle na koncích větviček, které
se zkracují řezem. Pokud rostliny nekvetou, některé
větvičky se neřežou a vyvazují se vodorovně, nebo
v opačném sklonu. To podporuje kvetení

kontroly a větší intenzitu zalévání. Z těchto
důvodů nedoporučují odborníci pro pěstování
citrusů nádoby menší než o průměru 12 cm.
Menší nádoby lze v letních měsících zapustit
do větších nádob s obsahem provlhčeného
písku či perlitu.
Můj důM 11 · 2015
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Barevná záplava podzimních
květů vynikne v kombinaci
s okrasnými trávami

Chry z a n t é m y

př i ná šej í nosta lgi i podz i m u
Pro většinu z nás je chryzantéma typickou podzimní květinou vhodnou především
na hřbitov. Snad za to může pozdní doba kvetení, kdy nás šero a mlhavé studené počasí
zahánějí domů. Na Dálném východě je to jiné – v květinové symbolice Japonska jsou
chryzantémy znamením dlouhého šťastného života.
teXt a Foto: Romana Ry bková

K

rásné barevné listopadky
mají delší historii než
leckterý královský rod
a jejich původ je nutné
hledat na dálném východě
– v japonsku a v Číně.
vznikly před více než dvěma tisíci lety
křížením několika planých druhů chryzantém
(Chrysanthemum indicum, Ch. morifolium,
Ch. erubescens) a dalších, které se dnes již
nepěstují. tato květina postupně získala zcela
zvláštní význam v tamní kultuře. japonská

2015 · 11 Můj důM

pověst praví, že zlatá chryzantéma vznikla
z božského náhrdelníku, a protože japonský
císař byl za božského považován, staly se
stylizované úbory chryzantém rodovým
znakem japonské císařské rodiny. po deset
století byla císařským symbolem chryzantéma
s šestnácti okvětními plátky a až do konce
2. světové války je dokonce nikdo jiný než
císař nesměl ve svém znaku použít.
japonsko je i šlechtitelským centrem,
odkud pochází většina hybridů. lze je
počítat na tisíce. kvetou ve všech barvách

a odstínech kromě modré. listopadka je velmi
proměnlivá, najdeme skupiny s obřími úbory
dokonale kulatého tvaru, jiné svinují okvětní
lístky do elegantních jehlic, trubiček nebo
lžiček, existují chryzantémy pomponkovité,
kaskádovité, sasankovité, paprsčité, kučeravě
kulovité, jednoduché a další – prostě každý si
vybere podle svého vkusu. některé kultivary
jsou z evropského hlediska až přešlechtěné,
protože jejich dlouhé, nádherně formované
okvětní lístky potřebují oporu ve formě
drátěného kroužku. samozřejmě je možné
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1
4

2

3
5

1 Chrysanthemum ´Biarritz Yellow´
2 Chrysanthemum ´Black Eye´
3 Chrysanthemum ´Bringhton Pink´
4 Chrysanthemum ´Cappuccino´
5 Chrysanthemum ´Energy´
6 Chrysanthemum ´Froggy´
7 Chrysanthemum vyšlechtěné
v Průhonicích
8 Chrysanthemum ´Milenco´

6

7

8
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Chrysanthemum ´Timman Yellow´

chryzantémy skupiny „Multiflora“ se dělí
na dva typy odrůd. První se pěstují podle
přirozené intenzity světla a kvetou od srpna
do prosince. Druhé jsou ve velkovýrobě
řízeny uměle, protože silně reagují na délku
dne, intenzitu světla a teplotu – ty kvetou
v různých termínech během roku, jak jsou
naprogramovány. Obojí lze však pěstovat
při normální intenzitě světla a pak kvetou
na podzim, jak se na chryzantémy sluší.
Substrát potřebují těžší, humózní a dobře
propustný, používá se směs kompostové země,
rašeliny a může se přidat písek. Velmi důležité
je světlo, vyžadují co nejsvětlejší umístění.
Většina odrůd jsou rostliny krátkodenní,
tzn. že květy zakládají a vyvíjejí jen při
krátkých dnech, tedy od konce léta a během
podzimu. Důležitá je i teplota, při zakládání

c h ry z a n T é m y n a Ta l í ř i i v h r n k u
Chryzantémy ocení dokonce i gourmet. Jeden
druh (Ch. morifolium) se v jihovýchodní
Asii pěstuje jako zelenina, jeho listy se vaří
v polévkách nebo se obalené smaží. Jedlé jsou
i okvětní plátky, používají se třeba do zeleninových salátů. Ale pozor – do jídla se dávají
skutečně jen okvětní lístky, řapíky a středy jsou
hořké a pokazily by celý pokrm. Čaj z květů se
v Číně používá jako detoxikující, pomáhá proti
bolestem hlavy a závratím, léčí nachlazení
i nerovnováhu jater a prý i zlepšuje zrak.

Miniaturní hybridy chryzantém
jsou stále oblíbenější

T r o c h a b oTa n i k y
Chryzantémy nebo také listopadky patří mezi
rostliny hvězdnicovité (Asteraceae). Rod
Chrysanthemum potrápil už hodně botaniků
i zahradníků, protože učení pánové se dodnes
nedokázali shodnout, zdali rod rozebrat
na spoustu menších pod jmény řimbaba,
kopretina, vratič, zlateň, nebo je rozdělit jen
do různých sekcí v rámci rodu Chrysanthemum. Listopadka se nějaký čas řadila do rodu
Dendranthema, nyní je však uváděna opět
v původním rodu Chrysanthemum. Často se
setkáte i s označením ozdobných kultivarů
jako Dendranthema x hortorum.

se rozhodnout i podle velikosti, nabízí se
v květináčích pěstované trpasličí formy, stejně
jako metrové stromkové kultivary, zaštipované
do pravidelné korunky kulovitého tvaru.

Listopadky v našich zahradách
Chryzantémy se podle různých hledisek třídí
do mnoha skupin. Pro pěstování na zahradě je
důležitý výběr spolehlivě zimovzdorné odrůdy,
která vydrží i tuzemské mrazy. I velmi odolné
odrůdy se do plné krásy vyvíjejí především
v teplejších vinorodých oblastech, mlhavý,
mokrý a studený podzim jim nesvědčí. Půda
by měla být ve „staré síle“, hlubší a výživnější,
kyprá, stanoviště slunné a chráněné. Zatímco
v létě vyžadují bohatou zálivku, v zimě ocení
přísušek a lehký kryt z jehličnatých větví.

Do zahrady, do skleníku i na balkon
Zdaleka ne všechny kultivary jsou
mrazuvzdorné. Odrůdy ze skupiny
„Multiflora“, dostupné v zahradnických
centrech, se hodí jako nádobové rostliny
pro podzimní dekoraci zahrady. Skleníkové
2015 · 11 můj dům

a vyvíjení květů rostliny potřebují 16 až 23 °C,
po vybarvení poupat se teplota snižuje na 12 až
14 °C. Pokud není pěstování řízené, vyhovují
obvykle venkovní podmínky pařeniště nebo
balkonu až do října, poté je nutné rostliny
přenést na chladné místo v interiéru. Většina
odrůd snese pokles teplot pod nulu, ale naši
zimu venku nepřežije. Chryzantémy lze
zimovat v nevytápěném skleníku či v chladné
místnosti, přes zimu potřebují alespoň tři týdny
teploty pod 5 °C, aby rozkvetly i v dalším roce.
Velkokvěté chryzantémy se objevují
zejména v nabídce řezaných rostlin, protože
jejich pěstování je poměrně náročné. Jelikož
vyžadují hodně světla, pěstují se ve sklenících.
Jsou opravdovými stálicemi a společně
s růžemi patří k jedněm z nejoblíbenějších
řezaných květin.

Chrysanthemum typu
Santini ´Zebra´
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Pěstování zeleniny
Na šk ů dce v yzr aj e te
s pomocí př írody
Pěstování zeleniny by bylo velmi snadné, kdyby neexistovali
zdánlivě zákeřní tvorové, kteří nám chtějí vše sežrat. Myši či
slimáci v podstatě nejsou „škůdci“, ale jen tvorové přemnožení
vinou disharmonického prostředí. Snaží se přežít v podmínkách,
které jim vytvořil člověk.
text a foto: jaroslav svoboda

N

ásledující rady jsou určitý
kompromis, možnost, jak
již v nejbližších letech mít
úrodu s minimálním bojem
proti škůdcům. mezitím
je třeba přehodnotit, jak se
na zahrádce i na zemi chovat tak, abychom
produkovali harmonii, nikoliv škůdce.
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Myši
Nemáte-li hladovou kočku, můžete na myši
nastražit klasické pasti, nebo vedle záhonu
zakopanou velkou 5litrovou sklenici se
zrním na dně (a stříškou proti dešti).
myši tam spadnou, ale ven se nedostanou.
výborně funguje i zakopaný plastový nebo
nerezový kbelík, který má v horním okraji

Každý tvor touží žít v hojnosti a s plným bříškem
jako my lidé. Považuji za důležité nevyhlašovat
jim válku, nezpůsobovat si zbytečný stres, ale
zamýšlet se nad tím, jak opět vrátit do přírodního
prostředí harmonii

ZAHRADA JAK NA ŠKŮ DCE
P OZO R N A KO LO B Ě H
JEDŮ V PŘÍRODĚ
V zahradě nikdy nepoužívejte jedovaté nástrahy na hlodavce, ani na krtky. Veškeré jedy se
z mrtvých těl zvířat opět dostávají do koloběhu
vody, rostlin a zvířat a mohly by si zase najít
cestu zpět až do vašeho těla. Na rakovinu
umírá hodně lidí. Jedovatá chemie na tuto
planetu nepatří.

skrze dvě naproti sobě vyvrtané dírky
prostrčený pevný drát. Na něj navlékněte
plechovku nebo plastovou lahev tak, aby se
volně otáčela kolem své osy, a namažte ji
něčím dobrým, třeba burákovým máslem.
Myši, ve snaze dostat se k pochoutce,
budou padat do kbelíku. Lahev se s nimi
otočí, jakmile se na ni pokusí vlézt. Bude-li
v kbelíku voda, utopí se. Aby do něj nepršelo,
přidejte vyvýšený kryt. (Kdyby se z kbelíku
dokázaly vydrápat ven, dejte na dno trošku
kuchyňského oleje.)
Humánnější je chytat myši živé a odnášet
někam daleko do přírody, kde je větší
harmonie. Budou-li přemnožené, poslouží
případně jako krmení divokým myším
predátorům. Přirozenými divokými predátory
jsou lasičky a užovky. Užovky je možno
„ubytovat“ někde v rohu zahrady mezi
keři v hromadách klád, větví a listí, které
připomínají kompost. Hromadu nechte
na jednom místě a stále ji doplňujte.
JINÝ ÚHEL POHLEDU
Myši ani slimáci nejsou v přírodě náhodou,
jsou v podstatě užiteční a dobře načasovaní.
Myši hloubí spoustu chodbiček ve zhutnělé
chudé půdě, zničené koly traktorů či aut,
používáním mechanizace, stavební činností,
monokulturními rostlinami… Půdu kypří kořeny rostlin i půdní tvorové, od myší, krtků přes
žížaly až po mikroskopické prvoky. Žížal ubylo
vinou chemizované půdy bez humusu. Krtci se
snaží, ale lidé jim také nejsou vděční. Příroda
vždy vyvažuje deficity jednoho organismu
jiným organismem. Myši jsou schopné tyto
podmínky přežít, a tak kypření vzaly na svá
bedra. Slimáci také kypří půdu, navíc ji velmi
efektivně zúrodňují svými výkaly. Na loukách
požírají dužnaté, pro ně chutné druhy, čímž
zlepšují pestrost luk a pomáhají paradoxně
slabším květinkám přežít. Slimáci nyní nahrazují pravidelné spásání luk různými druhy
zvířat. Jsou také výživnou složkou jídelníčku
některých ohrožených živočišných druhů.
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Kachny indické běžce nebo jejich křížence
byste si určitě zamilovali. Je však potřeba
počítat s každodenní základní péčí o ně.
Na noc musí být zavřené ve voliéře
s domečkem, kam nemůže liška

Slimáci
Na slimáky nejlépe fungují kachny indičtí
běžci, ale ne každý má chuť a možnost je
chovat – vyžaduje to práci, oddělený výběh
od záhonků, oplocené záhonky, koupací vodu
atd. … Za nesprávných podmínek způsobí
na zahradě mnohem více škody než slimáci.
Kachny si pořizujte jen tehdy, pokud je
toužíte chovat pro radost a pro vajíčka.
Přístup slimákům na záhony může
ztížit okraj záhonu lemovaný nerezovým
plechem. Pro různé varianty si zadejte
na internetu do vyhledávače obrázků slovo
„schneckenblech“. U nás se zatím tento výrobek
nikde neprodává, ale každý klempíř to umí
vyrobit. Plech musí být zapuštěný do země
do hloubky 10 až 20 cm (podlézají půdou)
a sahat do výšky 10 cm nad povrch. Horní okraj
je třeba ohýbat v ostrém úhlu směrem ven.
Uvnitř záhonu se snadno daří vychytat již
zabydlené slimáky do pivní pasti nebo půlky
vydlabaného melounu (slupky) s nalitým
pivem, případně je sbírat ráno a večer. Kolem
jednotlivých sazenic dýní a jiných lákavých
rostlin lze dát dočasně do kruhu stočený
pás měděného plechu. Při kontaktu s mědí
dostane slimák malý elektrický šok od náboje,
který plech automaticky tvoří v kontaktu
s půdou. Pivní pasti v celé zahradě, mimo
oplechované záhony, fungovat nebudou,
protože lákají svou vůní stále nové plzáky ze
širého okolí. Mrtví slimáci také přitahují své
živé kolegy, protože jsou kanibalové. Můžete
je však vykvasit s kopřivami v sudu s vodou
a zalít touto hnojivou směsí dýně. Existují
i přípravky s parazitickými hlísticemi, kterými
polejete zahradu a slimáky tím nakazíte.
Boj se slimáky je zdlouhavý a někdy
i nákladný. K chemickým zbraním se raději

neuchylujte, i když zrovna prohráváte. Finální
řešení je vždy pouze jediné – uvést zahradu
do harmonického stavu, včetně přirozených
predátorů slimáka. Obojživelníci, ptáci, ježci,
slepýši, užovky, střevlíci, dokonce i hlemýždi
s domečkem žerou vajíčka slimáků... Jen
trvá déle, než se jejich populace dostatečně
zvýší. Zhruba po pěti a více letech intenzivní
tvorby ekozahradní harmonie na velkých
zahradách (nad 2 000 m2) slimáčí problémy
obvykle ustanou, vzniklý ekosystém je umí
lépe regulovat. Slimáci tam sice stále budou,
ale škody budou výrazně menší. Na malých
zahradách (o ploše kolem 500 m2) toho lze
dosáhnout jen tehdy, pokud slimáky hubí
i sousedé nebo máte kolem zahrady zeď, aby
nemohli noví přilézat.

Ekologické ponaučení
Pokud pomůžete vytvořit vhodné prostředí,
příroda regulaci stavu myší a slimáků předá
povolanějším druhům. Pro ně to nebude stres
a hnus, ale pochoutka. Vždy mi dělá radost
vidět spokojené kachny s plným voletem,
které si právě pochutnaly na slimácích. Ti
se pak promění v chutná kachní vajíčka
a hnojivý trus, který následně používám pro
pěstování náročných zelenin. Dokonce mám
někdy slimáků nedostatek. Podobně se to děje
i s divokými predátory. Od nich sice nemáme
žádná vajíčka, ale také se o ně nemusíme
starat, což má své výhody.

KONTAKT
Jaroslav Svoboda
www.ekozahrady.com
j.svoboda@ekozahrady.com
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Z atočte s listím
Vždy na konci podzimu se
na většině zahrad odehrává
každoroční zápas se
spadaným listím. Poradíme
vám, jaké prostředky
nasadit, abyste letos stanuli
na stupních vítězů vy a svého
soupeře pokořili.
TexT: AdA m KrejčíK
FoTo: Archiv Firem
Vějířové plastové hrábě Gardena XXL vario
jsou ideální na velké plochy. Můžete je snadno
rozpůlit, nabrat s nimi a přenášet zahradní
odpad. Pracovní šířka hrábí je 77 cm, záruka je
25 let, cena 755 Kč
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Nástroj pro čištění okapů z řady QuikFit
důmyslně kombinuje kartáč a škrabku
v jednom nástroji. Nastavitelný sklon
zajišťuje optimální polohu a bezpečnou
práci ze země (FISKARS)

N

a nutnost shrabávání listí
se názory odborníků různí.
Pokud listí neshrabete,
může začít tlít a pod
neprodyšnou vrstvou by se
mohla vytvořit plíseň. Podle
teorie bezúdržbové zahrady se listí hrabat
nemá, protože je to výborný mulč, zvlhčuje
půdu, rozkládá se na živiny, které hnojí strom
a vytvářejí novou půdu. A na podzim se v něm
v neposlední řadě krásně brouzdá, což jistě
potvrdí každý. Na druhé straně, ne každý má
pro bezúdržbové pojetí zahrady pochopení,
nechce se na jaře dočkat nevábných tlejících
chuchvalců, ale naopak se snaží umožnit nové
trávě co nejsnazší příchod na svět. A toho lze
docílit důkladnou podzimní plošnou očistou
zahrady.

Kdo s koho?
Do boje s listím lze nasadit poměrně
početnou armádu pomocníků, které si pro
přehlednost můžete rozdělit na ruční a strojní.
Do první skupiny patří drobnější ruční
zahradní nářadí, například lehká drátěná
nebo plastová hrabla na listí, venkovní košťata
a smetáky nebo kompostéry. Do strojní
výbavy patří venkovní vysavač/fukar nebo
zahradní drtiče.
2015 · 11 Můj důM

Široké a velmi odolné koště s měkkými vlákny je
vhodné pro zametání hladkých povrchů nádvoří,
dřevěných i betonových teras a dá se používat se
všemi standardními násadami řady QuikFit (FISKARS)
Lehké, ale odolné plastové hrábě
multi-star mají celkem 21 plastových
zubů a jejich pracovní záběr činí 42 cm.
Cena 210 Kč (MOUNTFIELD)

Široké hrábě na účinné hrabání
spadlého listí a posekané trávy jsou
vybaveny 25 pružnými prsty z vysoce
kvalitního plastu PBT, které vydrží
neustále opakované ohýbání (FISKARS)
Práci se zahradním nářadím
vám usnadní rukavice s všitými
podložkami účinně tlumícími nárazy
a protiskluzovými terčíky
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vybaveny průduchy, což proces vytváření
humusu urychluje. Rovněž prohazování
kompostu je snadnější, protože lze kompostér
otevřít z různých stran. Pokud chcete rozklad
odpadu ještě urychlit, doporučuje se použít
rovněž urychlovače kompostu, které fungují
na principu účinných mikroorganismů.

Pravidla pálení
Pokud místní vyhláška pálení listí přímo
nezakazuje, zákon jasně stanovuje podmínky
pro pálení, které provádějí podnikající fyzické
a právnické osoby. Je to zejména povinnost
ohlašovat každé pálení na územně příslušné
operační středisko Hasičského záchranného
sboru. Při ohlašování pálení je nutno uvést
následující informace: datum a místo pálení,
osobu, která je za pálení odpovědná, kontakt
a dobu, po kterou bude pálení probíhat.

Lehký a snadno ovladatelný akumulátorový
foukač BGA 85 zaručuje volnost pohybu bez
kabelů, ale také provoz bez hluku a zplodin
(STIHL)

Zahradní benzinový foukač/vysavač BV 300
je skvělý pomocník, s nímž snadno odstraníte
spadané listí či posekanou trávu ze zahradních
cestiček. Foukač lze velmi snadno přeměnit
na výkonný vysavač (MOUNTFIELD)

Kompostér K 700 pojme až 720 litrů biomasy
a je opatřen víkem pro otevírání jednou rukou
a ventilem sloužícím k regulaci vzduchu. Volné
dno zajišťuje styk s půdou i přístup užitečných
mikroorganismů a žížal (MOUNTFIELD)

Fukary a vysavače
Jsou ideálními pomocníky pro úklid listí,
větviček a dalších nečistot z dlážděných
chodníčků a příjezdových cest. Poslouží
i na trávník, ale na rozdíl od hrábí jimi
neodstraníte vrstvy mechů a drobnějšího
plevele. Dokážou vyvinout proud vzduchu
o rychlosti až 300 km/h, takže nafoukání
odpadu na jednu hromadu trvá skutečně
pár chvil a foukač ušetří množství času,
úsilí a leckdy i bolavá záda z práce
s hráběmi a smetákem. Obsluha je přitom
nenáročná a zvládne ji každý. Listí i ze
špatně přístupných míst nejprve nafoukejte
na hromadu a pak můžete většinu foukačů
přepnout na vysávací funkci. Odpad se
hromadí v zásobním pytli, jehož obsah se
jednoduše vysype na kompost. Řada přístrojů
dokáže navíc v předkomoře listí i zmulčovat
třeba i na desetinový objem a drť se
na kompostu rozloží o hodně rychleji.

Kam s odpadem?
Celoročně vzniká při sekání trávníku,
prostřihování keřů a dalších zahradních
pracích množství odpadu, nejvíce odpadu
vzniká na podzim. Pokud ještě nemáte
na zahradě kompost, je nyní na jeho založení
ideální čas. Nejen, že se díky kompostu
zbavíte listí, větviček či kořenových
balů starých letniček, ale uleželý humus
zužitkujete později jako kvalitní hnojivo při
104

výsadbě a výsevu do záhonků. Při zakládání
kompostu dbejte na to, aby byl chráněn před
prudkým sluncem i větrem. Žížaly, svinky
i mikroorganismy, které se na procesech
rozkladu v kompostu podílejí, ocení umístění
kompostu v mírném stínu. Kompost je důležité
správně vrstvit a prohazovat, ale není to nic
komplikovaného a dnes jsou k dispozici daleko
snazší a efektivnější cesty kompostování než
dříve. Kompostéry se vyrábějí v praktických
rozměrech z recyklovatelných plastů a jsou

S liStím do Sběru
Pokud se chcete listí zbavit bez výše uvedených procedur, využijte služeb sběrného dvora
a listí tam odvezte. Služby sběrného dvora
v místě vašeho trvalého bydliště jsou do určitého objemu většinou bezplatné. Protože se tyto
služby liší podle místa, doporučujeme vám se
předem o konkrétních podmínkách informovat.

můj dům 11 · 2015
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Boj s plísní vyhraje jedině kvalitní a správná izolace
S prvními podzimními plískanicemi a klesajícími venkovními teplotami
se mnoho majitelů nemovitostí začíná potýkat s nebezpečným důsledkem
nekvalitně provedené izolace – plísní, a to zdaleka neplatí jen o starších
domech. Špatně izolovaný dům nebo byt může rovněž provětrat peněženku
i vinou zbytečně vysokých nákladů na vytápění. A naopak, kvalitní izolace
uspoří nejen provozní náklady, ale ušetří nás i řady nepříjemných starostí.

vlákna, nenasákavého polystyrenu a dřevovlákna
(Climatizer Plus®, Climastone®, Climastyren®
a CLIMAWOOD®) pro zateplení všech druhů
konstrukcí. Jejich výhodou je jednoduchá a čistá
aplikace a skutečnost, že foukáním se izolační
materiál dostane do sebemenší dutiny, čímž se
mimo jiné eliminuje riziko výskytu tepelných mostů.
Další specialitou pro vnitřní i vnější tepelnou
izolaci jsou dřevovláknité izolační desky Udi,
které se mohou kombinovat i s foukanou izolací
Climatizer Plus®. Důležitou součástí „systému“
jsou inteligentní fólie a těsnicí prvky pro clima®,
které umí reagovat na své okolí a regulovat
například transport vlhkosti v závislosti
na počasí, a tím rovněž výrazně omezit
nebezpečí vzniku plísní.
Příklad z praxe: Mladá rodina se nastěhovala
do přízemního bytu v novostavbě, která byla
postavena nekvalitně. Hned první zimu se v bytě
objevila plíseň na nejnevhodnějším místě –
v dětském pokoji, a i přes intenzivní větrání brzy
postihla celý jeden roh místnosti. Na jaře odborník
zjistil, že v místě, kde se plíseň objevila, izolace
téměř chybí. Masivní tepelný most se podařilo
odstranit pomocí Climatizeru Plus®, který díky
své skvělé přilnavosti vyplnil nežádoucí dutiny.
V bytě se velmi podstatně snížila vlhkost a plíseň
z pokoje zcela zmizela.

Problém se špatně zvolenou nebo nedostatečnou
izolací je nejlepší řešit s odborníkem. Rozhodně
není dobré vybírat si jen podle ceny. Existuje
řada materiálů a technologií a nutno dodat, že
pro každou situaci se může hodit něco jiného.
Pokud chceme problém vyřešit dlouhodobě, je
určitě rozumné investovat do kvality. Tu nabízí

například ucelený systém ekologicky i zdravotně
nezávadných materiálů COMPRI® od společnosti
CIUR a.s. Jeho výhodou je komplexnost řešení
problémů.
Systém COMPRI® zahrnuje zejména foukané
tepelné izolace na bázi celulózy, minerálního

Pokud máte podezření, že chlad či plíseň
ve vašem objektu má na svědomí nekvalitní
izolace, poraďte se se zkušenými odborníky
společnosti CIUR a.s. Další informace
naleznete také na www.vseproizolace.cz nebo
na www.ciur.cz.
inzerce

komerční prezentace

Kde vybrat nová krbová kamna?
Krbová kamna neodmyslitelně patří k pohodě bydlení v rodinném domě a navíc významně přispívají k úsporám
energie za vytápění. Pokud právě kamna vybíráte, můžete navštívit nově otevřený showroom v pražských
Vysočanech, který otevřel před nedávnem internetový prodejce GIVE.cz. Čeká na vás několik desítek kamen značek
Romotop a HAAS+SOHN a samozřejmostí je odborné poradenství při výběru kamen přímo na místě.
V jednom z největších showroomů na krbová
kamna v rámci České republiky, na ploše
o velikosti 250 m2, si můžete zblízka
prohlédnout krbová kamna tuzemských značek
HAAS+SOHN a Romotop, které u nás zaujímají
první a druhé místo ve svém oboru. Oba tito
tuzemští výrobci nabízejí široký sortiment
plechových a kachlových keramických kamen,
krbových kamen s teplovodním výměníkem
a krbových vložek. Kvalitou svých výrobků patří
mezi naprostou špičku na českém i evropském
trhu a krbová kamna HAAS+SOHN nebo
Romotop pomáhají úsporně vytápět již mnoho
desítek tisíc domácností.
V novém showroomu GIVE.cz máte na výběr
z několika desítek modelů kachlových
a plechových kamen, a to i v provedení
s teplovodním výměníkem. K dispozici jsou
i vzorníky keramických obkladů a povrchových
úprav obou značek. S technickou
problematikou, která má při výběru krbových
kamen zásadní význam, vám – na rozdíl
od internetových galerií a hobbymarketů –
osobně poradí přímo na místě proškolený
a certifikovaný odborník. Pomůže vám
zorientovat se v problematice a doporučí řešení,
vhodné pro váš domov.
Showroom GIVE.cz, který naleznete v Praze 9
v ulici K Žižkovu, je dobře dostupný metrem
i autem (včetně zajištěného parkování), kromě
běžné otevírací doby (Po–Pá od 10 do 19
hod., v sobotu od 10 do 14 hod.) si můžete
dohodnout i individuální návštěvu. Více
informací na www.GIVE.cz

V novém showroomu GIVE.cz můžete jednoduše vybírat z několika desítek krbových kamen
značek HAAS+SOHN a Romotop. Kamna si na místě můžete „osahat“ a lépe si je tak
představit přímo ve vašem domě. K dispozici vám bude také proškolený odborník

Showroom GIVE .cz
– možnost v ýběru z několika
desítek v ystavených kamen
– odborné poradenst ví
při v ýběru kamen
– prodej za internetové ceny
– možnost nákupu na splátk y bez
nav ýšení
– doprava kamen po celé
ČR zdarma
– k většině kamen sada krbového
nářadí zdarma
– bezproblémové parkování

Krbová kamna HAAS+SOHN Avesta TV
s teplovodním výměníkem a patentovanou
technologií Easy Control použitou v krbových
kamnech nové generace

Elegantní model Romotop Alpera F02
s kamenným obložením je určen pro
nízkoenergetické domy a je jako stvořený
do moderního interiéru

téma PaSiv ní dom y

tÉMA

Terminus technicus pasivní dům ještě stále
vyvolává v mnoha lidech obavy z hermeticky
uzavřených a počítačem řízených příbytků.
Bezpočet zdařilých moderních realizací tuto
scestnou teorii vyvrací (HELUZ)

Pasivní dům:
Otá zk a nezní jak , ale PrOč?
Rozhodnutí přejít od zažité koncepce nízkoenergetického stavění k pasivnímu není
ani tak technickou, jako spíš principiální otázkou. Dům se přece primárně nestaví
proto, aby byl pasivní, ale aby skýtal kvalitní, zdravé a úsporné bydlení.
TexT: PeTr Saulich | FoTo: archiv Firem a redakce

T

rendem stavění 21. století jsou ekologické a cenově
dostupné kombinace stavebního systému s novými
způsoby vytápění tak, aby stavba byla provozně co
nejekonomičtější a co nejšetrnější k přírodě i lidskému
zdraví. výstavba takto projektovaných, konstruovaných
a vybavených objektů je pochopitelně finančně
nákladnější (v porovnání s běžnými stavbami asi o 10–15 %). Je docela
složité odhadnout návratnost těchto investic, na druhé straně však
nelze ani při velmi vysoké dávce optimismu předpokládat, že „jednou“
budeme mít k dispozici přebytek energií, natož za solidní cenu.

Argumentace konkrétními čísly
Tepelná ztráta pasivního domu (Pd) ve středoevropských klimatických
podmínkách představuje asi 15 kWh/m2 podlahové plochy. Je tak
nízká, že se zde projeví každý sebemenší tepelný zdroj. Pasivní dům
2015 · 11 můj dům

by 15 lidí vytopilo pouze svou přítomností, a to nepočítáme všechny
ostatní zdroje. v porovnání se standardní budovou se tedy potřeba
tepla na vytápění pasivního objektu může snížit až o 80 %. kromě toho
zde významnou roli hrají i pasivní solární zisky, schopné pokrýt až
40 % tepla při minimalizovaných tepelných ztrátách. atd. atd. Zdánlivě
prvoplánová úspora energie ovšem není jen ryze technickou záležitostí,
ale odpovědností každého z nás, a to za všech okolností. Bydlení
v pasivním domě totiž vyžaduje i určité „oběti“ – je třeba se oprostit
od letitých návyků a zažitých stereotypů (zejména plýtvání teplou
vodou, přetápění a špatné větrání) a nahradit tradiční technologie
novými. Je na nás samotných, na legislativě (ta už prakticky rozhodla),
na úřadech rozhodujících o povolování staveb a samozřejmě na kvalitě
dodavatelů materiálů a kvalitě práce stavebních firem, zda budeme
úsporně nejen stavět, ale i žít. Praktických a zdařilých počinků už
máme i u nás doma bezpočet…
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Tepelně izolovaná základová deska
s vodorovnou hydroizolací pod betonovou
mazaninou, připravená ke stavbě pasivního
domu ze systému ztraceného bednění Velox
(HOFFMANN)

Lože pasivního domu
Kromě statického hlediska mají základové konstrukce za úkol omezit tepelné ztráty přes
základovou desku a snížit celkovou energetickou náročnost objektu. U jednoduchých
staveb se používají betonové či železobetonové základové pasy a základová deska.
Založení pasivního domu má svá specifika v konstrukci i v zateplení.
TexT: peTr saulich | FoTo: archiv Firem a redakce

N

ezbytným předpokladem
kvality spodní stavby je
geologický (geotechnický)
průzkum, jehož výsledky
tvoří součást projektu.
v této fázi se zpravidla
provádí i radonový průzkum. Založení
stavby se řídí samostatným výkresem a řeší
nejen samotnou konstrukci pasů a desky,
ale i uložení a montáž sítí, zejména ležaté
kanalizace. součástí jsou také revizní šachty,
bednění prostupů pro rozvody vody, plynu,
kanalizace, průchodky elektrorozvodů,
případně i přípravy pro tepelné čerpadlo
a klimatizaci.

Volba způsobu založení
u pasivního rodinného domu je způsob
založení důležitým momentem nejen
z pohledu statiky, ale také z pohledu výsledné
energetické náročnosti domu. Nejčastěji se
navrhuje založení na betonových pasech se
108

Varianta založení rodinného domu na tepelněizolačním zásypu z lehkého mrazuvzdorného
keramického kameniva (LIAPOR)

Z á k L a d ov é ko n s t r u kc e
Rodinné domy se standardně zakládají buďto
na základové pasy, nebo na základovou desku,
ve složitějších geologických podmínkách se
volí i varianta částečného využití obou způsobů. Základové pasy tvoří do terénu zapuštěné
konstrukce (výkop vylitý prostým betonem
nebo ztracené bednění apod.) v tzv. nezámrzné
hloubce (v našich klimatických podmínkách
asi 80 až 140 cm). Částečnou výhodou pasů
je menší spotřeba materiálu (v porovnání
s deskou až třetinová), v nesourodých a málo
únosných zeminách (asi 0,1 až 0,15 MPa) by
však pasy musely být velmi široké a je výhodnější „spojit“ je do jednolité základové desky,
vyztužené armovací ocelí.

zateplením podlahy (podkladní betonové
desky) v ploše. Tepelný most v soklu
stavby se eliminuje pomocí přídavné svislé

tepelné izolace. existují však alternativní
způsoby založení na terénu, na násypu
z izolace (na drceném pěnoskle nebo
keramické kamenivo liapor), případně
na polystyrenových deskách xps a založení
na pilotách (betonových pilířích) s větranou
můj dům 11 · 2015
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U m í s t ě n í h y d r o izo l ac e
Existují dvě možnosti: pod betonovou desku
(na tepelnou izolaci), nebo na desku. V prvním
případě je třeba hydroizolaci chránit proti
poškození při armování a betonáži desky, na
druhé straně ale nabízí zhotovení hlazeného
povrchu a při dodržení rovinatosti 2 mm/m
přímo i finální nášlapné vrstvy. Naproti tomu
hydroizolace umístěná nad deskou je v podstatě vystavena provoznímu namáhání během
celé výstavby.

vzduchovou mezerou pod podlahou. Oba
způsoby, založení na deskách i na sypané
izolaci, vyžadují výkopové práce a přípravu
podkladních vrstev včetně drenážního
systému. Důležité je přesné zaměření
prostupů, dodatečné změny už nejsou možné.

Jak je to s dřevostavbami?
Lze je s ohledem na jejich malou hmotnost
zakládat nad terénem, na základových patkách
nebo zemních vrutech. Odpadají problémy
s radonem. V podlaze je možné využít difuzně
otevřené konstrukce s vláknitou izolací, což
vyžaduje dostatečné odvětrání prostoru pod
domem. Tepelné ztráty podlahou, která je

ve styku s venkovním vzduchem, je třeba
spočítat odlišnou metodikou než tepelné
ztráty podlahami v přímém kontaktu se
zeminou. Tepelná izolace se dimenzuje
ve stejné tloušťce jako v obvodových
stěnách.

sys t é m e l eg o h o U s e

Izolace základů
Tepelná izolace základů se nejčastěji
provádí deskami z extrudovaného
polystyrenu. Tloušťka závisí na řešení
konstrukce a pohybuje se mezi 100
a 300 mm. Se základovými konstrukcemi
a založením stavby souvisí i řešení
hydroizolací, které je u každé stavby
individuální. Nejvíce se používají živičné
hydroizolace – asfaltové a dehtové, dále
syntetické – z plastů a pryže a také
nejrůznější jílové hmoty, skla, kovy.
Pobytové prostory domů stavěných
na podloží se středním nebo vysokým
radonovým rizikem musí být podle
normy chráněny proti radonu. Tyto
izolace se podle způsobu zpracování dělí
na nátěrové, stříkané, stěrkové, lepené,
natavované, svařované, mechanicky
připevňované (laky, emulze, suspenze,
tmely) a další. Práce je vždy třeba svěřit
specializovaná firmě.

Samonosná konstrukce základové desky Cemex – Elegohouse leží nad terénem nezávisle na
podkladu, nevyžaduje nákladné plošné navážení
a hutnění podloží a další složité zemní operace.
Vzduchová mezera mezi terénem a deskou eliminuje vzlínající vlhkost a zároveň slouží jako tepelný
izolant. Může být odvětrávaná nebo uzavřená
– neodvětrávaná. Tato varianta desky se tepelně
posuzuje jako deska v kontaktu se zeminou, kde
vzduchovou mezeru lze považovat za tepelněizolační vrstvu. Lze tedy dosáhnout lepších tepelněizolačních vlastností s menší tloušťkou izolace.
Podezdívku systému tvoří ztracené bednění doplněné oboustranně tepelnou izolací tl. 80 mm. Ložná spára mezi podezdívkou a základovou deskou
je opatřena speciální tvrzenou izolací zamezující
vnikání vlhkosti a chladu do základové desky.
Základová deska obsahuje 165 až 330 mm tepelné
izolace (slouží také jako ztracené bednění).

inzerce

Komplexní řešení pro vaši stavbu

8

s pestrou nabídkou speciálních produktů CEMEX
1
3

3

8

7


Snadnější a rychlejší realizace


Kvalita ověřená praxí


Úspora v navazujících

činnostech

 Dodávky po celé ČR

1

ANHYLEVEL

Samonivelační litý anhydritový
potěr pro vytvoření dokonale
rovné podlahové plochy.

6

DURAMO

Vsypy pro průmyslové podlahy,
které omezují sprašnost povrchu a mají vysokou odolnost
vůči obrusu i mechanickému poškození. Tím zároveň usnadňují
čistění a údržbu.

6

COMPACTON

Snadno zhutnitelné a samozhutnitelné betony zaručující spolehlivou, rychlou a přesnou betonáž
bez nutnosti vibrování.
7

POROFLOW

Výplňové pěnobetony pro snadné vyrovnání podkladu nebo
zalití instalačních rozvodů, které
zároveň zlepšují akustické a tepelně izolační vlastnosti konstrukce.

3

4

ELEGOHOUSE

Realizace hrubých staveb, základových a stropních desek pro
rodinné a bytové domy na klíč
po celé České republice.
8

5

3
3

2

3

2

9

5

4

Cementový litý potěr pro spolehlivé a přesné provádění podlah i v prostorech se zvýšenou
vlhkostí.

READYMALT

Transportní cementové zdící
malty se zpracovatelností až 36
hodin vhodné pro stavby bez
technických sítí nebo s omezeným skladovacím prostorem.

CEMLEVEL

9

DURAMO

Broušené a leštěné betonové
podlahy jsou praktickým řešením nosné konstrukce a finální
nášlapné vrstvy v jednom. Jsou
k dispozici v široké škále povrchových úprav.

Více informací o našich speciálních produktech na www.cemex.cz nabo na zákaznické lince 800 11 12 12.
CEMEX Czech Republic, s.r.o., Siemensova 2716/2, 155 00 Praha 5, info@cemex.cz

5

GRANISOL

Vysoce odolné dekorativní betonové plochy, jejichž atraktivní
přírodní vzhled je na povrchu
tvořen vymytím přírodního kameniva.
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stavba pasivního domu:
ne jen z čeho, ale i jak
Pasivní dům lze při důkladném izolování a utěsnění „uplácat“ z hlíny, postavit z cihel či
betonových dílců, nebo smontovat ze sendvičových panelů. Existují však i materiály –
ucelené stavební systémy a technologie – přímo vyvinuté k pasivnímu stavění.
TexT: peTr saulich | FoTo: archiv Firem a redakce

R

ozhodujícím kritériem pro
zařazení domu do kategorie
energeticky pasivní je
měrná potřeba energie,
standardně se uvádí počet
kilowatthodin na metr
čtvereční a rok. u pasivních domů se užívá
jednotná maximální hodnota 15 kWh/m2
za rok, i když se ví, že tato hodnota by se
u stejného domu lišila v oblastech s odlišnými
teplotními podmínkami. přesto se v návrzích
počítá s uvedenou konstantní hodnotou
(na severu se prostě důkladněji izoluje proti
chladu, na jihu pak izolace stejných parametrů

110

chrání před přehříváním). optimálním
výběrem materiálů a volbou konstrukce lze
významně (a na dlouhou dobu) ovlivnit nejen
energetickou bilanci, ale také kvalitu vnitřního
prostředí.

Obvyklé věci v nezvyklém spojení
existují stavební prvky, které se o požadované
energetické parametry umí postarat
i bez dodatečného zateplení. Takovými
komponenty jsou pálené cihly s vnitřní
integrovanou izolací (např. vnější stěny
z cihel porotherm 42,5 T profi, které dosahují
součinitele prostupu tepla u 0,17 W/m2k,

m at e r i á ly p r o pa s i v n í d o m y
Prakticky se neliší od tradičních forem výstavby, takže v konstrukcích mohou být masivní
prvky, stejně jako lehké sendvičové stěnové
i stropní prvky a jejich vzájemná kombinace.
Od nosných prvků se totiž neočekává splnění
energetických požadavků, ale bezpečné přenesení účinků působícího zatížení. K lehkým
konstrukcím pak náleží všechny systémy používající dřevo. Tedy rámové a moderní roubené
konstrukce, panelové a deskové systémy.

můj dům 11 · 2015

Parametry pasivních staveb dosahuje i stavební
systém Ytong, z něhož lze postavit dům doslova
od sklepa až po střechu. Přesněji – jak vidno
na snímcích – včetně střechy. Pórobeton je
100% přírodním materiálem (XELLA)

nebo Heluz Family 50 2in1 s U = 0,11 W/
m2K). Stejných parametrů byste dosáhli
pomocí izolace polystyrenem o tloušťce 35 cm
nebo postavením zdi z plných cihel o tloušťce
7 m!). Další možností jsou tvárnice Liapor,
kvádry KMB Sendwix nebo Thermoblock,
lehké pórobetonové tvárnice Ytong Theta

s U = 0,18 W/m2K a další. Opomenout určitě
nelze ani dutinové tvarovky z expandovaného
polystyrenu vylévané betonem (Durisol –
ztracené bednění s oboustrannou tepelnou
izolací), zmínit je třeba technologii
dřevoštěpových či štěpkocementových
tvarovek a desek s vloženou izolací (systém
Velox s U = 0,14 W/m2K) atd. Méně účinným
způsobem zlepšení tepelněizolačních
parametrů zdiva je vnitřní nebo vnější
aplikace termoizolační omítky v tloušťce 20 až
40 mm (U = 0,33 W/m2K).

Přírodní suroviny
Mylná je představa, že pasivní dům lze
postavit jedině jako zděný objekt, nebo
naopak pouze jako dřevostavbu. Při
návrhu pasivního domu neexistují žádná
architektonická, konstrukční nebo materiálová
omezení. A praxe dokazuje, že nejvíce
pasivních domů vzniklo z individuálních
projektů, které respektují místní podmínky.
Pro pasivní domy jsou nejvhodnější
konstrukce, které jsou schopny zabezpečit
dostatečnou izolační schopnost při co
inzerce

Ochraňte své základy
Isover nabízí tradiční materiály pro sokl a spodní stavbu, a to jak perimetrické izolace
(Isover EPS SOKL 3000, Isover EPS Perimetr), tak desky z extrudovaného polystyrenu.

Isover EPS SOKL 3000

Výhody:

pro ekonomické zateplení soklu

■ optimální poměr cena/výkon
on
■ nízká nasákavost a mrazuvzdornost
vzdo
ornost
■ vaflová struktura pro lepší pří
přídržnost
ídržnost lepidel a tmelů
■ maximální hloubka použitíí ažž 3 m
■ vyrábí se v tloušťkách 20-200
200 mm, splňuje tak
požadavky energeticky úsporných
porn
ných domů

Výhodné ceny na
www.isover-eshop.cz

Divize Isover
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
info@isover.cz
800 ISOVER (476 837)

www.isover.cz

… pro komfortní bydlení
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nejmenší tloušťce stěn. Kupříkladu obvodové
stěny bungalovů MS Haus s celkovou
tloušťkou 270 mm dosahují součinitele
prostupu tepla U = 0,20 W/m2K, sendvičové,
difuzně otevřené konstrukce obálky DifuTech
u dřevostaveb Atrium pak nabízejí trojí
tloušťku stěny (IZO Plus – tloušťka 30 cm
s U = 0,16 W/m2K, IZO Comfort – 34 cm
s U = 0,17 W/m2K a IZO Pasiv – 44 cm s U =
0,10 W/m2K) atd.
Jedna věc je ale energetická náročnost
provozu pasivního domu, jiná věc energetická
náročnost výroby a dopravy materiálů. I když
se snažíme „vyvíjet“ a prosazovat energeticky
pasivní domy, neměli bychom přehlížet, že
k jejich stavbě stále používáme materiály,
na jejichž výrobu je potřeba značné množství
energie.

Bydlení „ve stohu“
Odmyslíte-li si všechny ostatní náležitosti
pasivního domu a zůstanete jen u volby
stavebního materiálu, pak není od věci
připomenout několik věcných argumentů
ve prospěch přírodní izolace. Kupříkladu, že
půl metru silná stěna ze slaměných balíků je
schopna izolovat zhruba stejně jako 30 cm
pěnového polystyrenu (podle Sdružení EPS
ČR přitom průměrná tloušťka v současnosti
u nás používaného fasádního pěnového
polystyrenu činí zhruba 12,4 cm). Vysoké
tepelněakumulační vlastnosti slámy poskytují
vnitřnímu prostředí domu dobrou tepelnou
stabilitu v zimním i v letním období, slaměná
vlákna udržují příznivý vlhkostní režim
vnitřního vzduchu.
Požární odolnost testovali v USA
a v Rakousku a v obou případech dosáhla
Trojkombinace štěpkocementových desek,
izolace (pěnový polystyren) a betonu, to je
systém tzv. ztraceného bednění s prvky pro
kompletní stavbu. U nás jej asi nejvýrazněji
reprezentuje Velox (HOFFMANN)

A l fA A o m eg A pA s i v i t y

Cihelné zdivo Porotherm
využívá vlastností tradičních
materiálů – hlíny a kamene.
Keramické cihly plněné
minerální vatou patří
k nezpochybnitelným
samozřejmostem pasivního
stavění (WIENERBERGER)

Podstatné je, aby stavba jako celek (obvodový
plášť včetně střechy, oken atd.) dosáhla požadovaných tepelnětechnických parametrů pro
pasivní stavby. Do nich se zahrnují tepelněizolační schopnosti, vzduchotěsnost konstrukce, způsob vytápění a větrání (rekuperace
tepla) a využití pasivních solárních zisků. Co
nejúčinnější tepelná izolace stavby je ovšem,
spolu s vhodným tvarem a dispozicí stavby,
základním předpokladem k dosažení pasivního
standardu za přijatelnou cenu.

112
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C o n a b ízí s a m a př í r o da
Kupříkladu len, obnovitelná užitková rostlina,
se dá využít jako sypaná směs, z níž lze vyrobit
tepelnou izolaci ve formě plsti i lisovaných
desek (lámavost a hořlavost lněných vláken se
eliminuje pomocí speciálních příměsí).
Zajímavou variantu představuje konopí (u nás
třeba Canabest, Juta), které se hodí k izolaci
stěn, střech i podlah. Surovina nepodléhá
hnilobě, je imunní vůči škůdcům a výrobky
z konopí umožňují optimální prostup vlhkosti
a vytvářejí žádoucí zdravé klima v interiéru.
Nabízí se i rákos – jako podklad po omítky, ale
i v podobě desek či rohoží a dokonce i jako
střešní krytina. Vynikající izolační vlastnosti
má i ovčí vlna. Izolace se vyrábí technologií
kolmého kladení mykaného rouna a lze ji
použít i k vnitřnímu zateplení objektů. A konečně je tu sláma (40 cm slámy nahradí 20 cm
polystyrenu), z níž se dá dokonce postavit
kompletní stavba.

oboustranně omítnutá slaměná stěna
hodnoty F90 (tzn. že hodinu a půl trvá,
než stěna prohoří do stavu, kdy už neunese
normové zatížení). Běžný požadavek
na nosné konstrukce rodinného domu je F60.

Domy příštího tisíciletí
Ačkoli dnes pasivní domy považujeme
za vrchol moderního stavebnictví
v oblasti rodinných domů, rozhodně to
není „konečná“. Dřív či později přijdou
na řadu tzv. ekodomy, tedy stavby
s nulovou nebo téměř nulovou spotřebou
energie na vytápění. V maximální míře
budou využívat obnovitelné zdroje
energie, především sluneční záření.
Úspor budou samozřejmě dosahovat
i díky zateplení a systému vytápění, co
je však důležité, na stavbu se budou
používat výhradně přírodní materiály
a také recyklované suroviny a odpady.
Ekodomy budou šetrně hospodařit
s vodou, používat kompostovací záchody
nebo dešťovou vodu či tzv. šedou vodu
na splachování a zalévání, čistit vodu
v domácích nebo kořenových čistírnách
odpadních vod.
Takové budovy jsou výzvou
i z hlediska architektonického pojetí,
což dokazují dnešní studie i reálné
stavby, jejichž podstatná část se skrývá
pod zemí. Výhodou je možnost stavby
na nesrovnatelně levnějších pozemcích či
ve svahu. Současný trend pasivních domů
pak už bude jen kapitolou z historie.

K nesporným přednostem stavění z plněných
cihel Porotherm patří i přesnost a rychlost.
Tenkovrstvé zdění umožňuje maltovací vozík
a speciální hmoty – malty pro tenké spáry – se
snadným zpracováním (WIENERBERGER)

ko n ta k t y
www.heluz.cz
www.hoffmann.cz

www.wienerberger.cz
www.xella.cz

inzerce

S KM Betou je to hraèka!
Tašky, zdivo i malty už vyrábíme dlouho a poctivì. Proto jsme nejvìtší
domácí výrobce stavebních materiálù. Obraťte se na nás a pøipravíme
vám ucelenou nejvýhodnìjší nabídku materiálù pro hrubou stavbu
od jednoho dodavatele. Vám pak zbude více èasu na hraní.

www.kmbeta.cz  800 150 200
STØEŠNÍ
KRYTINA

VÁPENOPÍSKOVÉ
CIHLY

PÁLENÉ CIHLY
A STROPY

MALTOVÉ
SMÌSI

téma paSiv ní dom y

Okna a dveře
prO pasivní dOmy

Okna a dveře pro pasivní domy podléhají přísným
požadavkům zejména na tepelnou izolaci
a spárovou průvzdušnost, která definuje, jak moc
okna či dveře těsní (DAFE PLAST)

Okna se významně podílejí na vzhledu domu, estetické parametry ale zdaleka
neurčují jejich kvalitu a uživatelskou hodnotu. Ta je dána, zejména u pasivních
domů, především technickými parametry s důrazem na úspory energie.
TexT: STojan Černodr inSki | FoTo: archiv Firem

O

kny a dveřmi uniká nejvíce
energie z celé obálky
budovy, tím více tedy roste
jejich význam. Často si
stavebníci pořídí drahá
a izolačně účinná okna
a dveře, ale výsledek se nedostaví. Tato situace
nastává prakticky vždy, pokud jsou okna
špatně osazena. U oken s vysokou izolační
schopností (u energeticky pasivních domů)
je jejich správná montáž o to důležitější.
Stupňující se požadavky na izolační vlastnosti
a zpřísňující se normy pak vyžadují zcela jiný
a mnohem komplexnější pohled na výplně
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O k n a p r O B ě ž n ý a ž pa s i v n í d ů m
Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla oken pro běžný,
nízkoenergetický a pasivní dům:
• běžné novostavby – požadovaný
Uw = 1,70 W/m2K
• běžné novostavby – doporučený
Uw = 1,20 W/m2K
• nízkoenergetický dům – doporučený
Uw= 1,0–0,8 W/m2K
• pasivní dům – doporučený
Uw = 0,8–0,5 W/m2K

stavebních otvorů než jako na „pouhé“ okno
do světa a „pouhý“ vstup do domu.

Okna pasivního domu
okna běžně vykazují zhruba pětkrát horší
tepelněizolační vlastnosti než obvodová
konstrukce. odborníci proto doporučují volit
okna opatřená izolačním trojsklem, jmenovitě
třeba 4 xglass se součinitelem prostupu tepla
Ug = 0,5 W/m2k a s dokonalou propustností
světla, s povlakem, omezujícím efekt šedého
bledého světla („efekt špinavých záclon“) při
zachování výjimečné průzračnosti. Speciální
skladba trojskla zároveň významně vylepšuje
můj dům 11 · 2015

téma Pasiv ní DOM y
Důležité vl astnosti okna
D o pa s i v n í h o D o m u
– hodnota tepelného prostupu okenním
rámem
– hodnota tepelného prostupu zasklením
– vlastnosti materiálu použitého na obvodový
rámeček skla
– kvalita provedení připojovací spáry okna

Dřevohliníkové okno HF 310 s trojím
zasklením: Uw až 0,62 W/m2K
(INTERNORM)

zvukoizolační vlastnosti okna (pocitově
oproti standardnímu trojsklu se hluk snižuje
o polovinu). Umístí-li se mezi dvojskla dvě
fólie Heat Mirror, výsledkem je čtyřvrstvý
izolační systém s koeficientem prostupu
tepla Ug = 0,4 W/m2K při tloušťce zasklení
40 mm a hmotnosti systému na úrovni
dvojskla.

Plasthliníkové okno KV440 se
čtyřmi skly: Uw až 0,64 W/m2K
(INTERNORM)

Solární zisky
Okna v pasivním domě slouží nejen jako
izolace, ale i jako sluneční kolektor –
„vyrábějí“ pasivní solární zisky, které jsou
významným příspěvkem k pokrytí potřeby
tepla na vytápění. Proto je důležitá vhodná
orientace prosklených ploch – ideální je jižní
orientace. Kvalita zasklení je v pasivním

Dafe Purex (Dafeplast) je univerzální montážní
systém, který byl vyvinut pro jakékoli okno
pasivního či nízkoenergetického domu. Volit
pak tedy můžete mezi plastovými, hliníkovými,
popřípadě i dřevěnými okny různých konstrukcí

domě důležitější než množství prosklené
plochy. Úspory energie díky pasivním
solárním ziskům okny výrazně rostou až
do 40 % prosklené plochy v jižní fasádě. Další
zvětšování oken již nevede k významným
úsporám, spíš naopak a navíc kvůli přebytkům
slunečního tepla dochází k přehřívání
interiéru. Prosklené plochy je zapotřebí
vhodně zastínit stínicími prvky.
Markýza zajišťuje až 8krát účinnější ochranu před
nahříváním než v případě použití vnitřních doplňků.
Ovládání pomocí dálkového ovladače nebo zcela
automatický chod podle intenzity slunečního záření
přináší výjimečně snadnou ochranu před nahříváním
podkroví (FAKRO)

2015 · 11 můj Dům
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a by t e plo n eu t e k lo
Pro dosažení požadované hodnoty součinitele
prostupu tepla osazeného okna (Uw menší
než 0,85 W/m²K) musí být splněny následující
podmínky:
• zasklení kvalitními izolačními trojskly vyplněnými inertním plynem – koeficient prostupu tepla pro zasklení Ug < 0,6 W/(m²K)
• omezení tepelných mostů v místě osazení
skla do rámu a okna do stěny – řeší se umístěním okna do vrstvy izolace
• roční energetická bilance zasklení – součet
solárních zisků za celý rok by měl být vyšší
než tepelné ztráty zasklením.

Vchodové dveře pro pasivní domy
Vchodové dveře splňující požadavky pro
pasivní domy mají speciální dveřní výplň
a jsou označovány jako dveře Clima Class.
Kromě speciální výplně se vyznačují
i unikátním způsobem osazení. Zatímco
většina dveřních výplní se vkládá do křídla
podobně jako sklo, tato výplň se na křídlo
z obou stran lepí. Tím se zvětší tloušťka
dveřního křídla ze 70 na 92 mm a pohledově
se rám křídla z obou stran skryje, takže vytváří
dojem zcela hladkých dveří. Tyto vchodové
dveře jsou také prvním certifikovaným
systémem pro pasivní domy, který je možné
vyrobit v provedení se zaskleným průhledem
nebo i bez něj. Hodnota tepelného prostupu
u těchto dveří činí Ud = 0,78 W/m2K,

Dokonalá těsnost rámů
Okna a dveře pro pasivní domy
podléhají přísným požadavkům nejenom
na tepelněizolační vlastnosti skel a rámů, ale
i na neprůvzdušnost, tzn. dokonalou těsnost
rámů. Dnes už najdete na trhu například
okenní profilový systém, který eliminuje
nejbolestivější místo okenních konstrukcí
z hlediska tepelného mostu – ocelové výztuhy
rámů a křídel. Profilový systém Rehau
GENEO® díky nově vyvinutému nosnému
kompozitnímu materiálu Rau-FIPRO®
umožňuje vyrábět okenní prvky do určitých
rozměrů bez použití ocelových výztuh.
Armovací komory rámů a křídel jsou vyloženy
speciálními termoizolačními vložkami,
které dále zlepšují tepelněizolační vlastnosti
okenního rámu.
Okenní rám je u pasivního domu
z exteriérové strany obvykle co nejvíce překryt
venkovním zateplovacím systémem tak, aby
se vyloučil vznik tepelného mostu v oblasti
připojovací spáry okna.

Speciálním materiálovým složením dřevo/
vysoce tepelněizolační pěna/Al jsou dřevohliníkové systémy vchodových dveří vhodné pro
nízkoenergetické a energeticky pasivní domy
(INTERNORM)

z auja lo n á s
okno proti hluku
Okno FTT R3 proti hluku s vnitřním laminovaným bezpečnostním sklem tř. P2A a vnějším
tvrzeným sklem dosahuje hodnoty součinitele
prostupu tepla Uw = 0,81 W/m2K se standardním těsnicím lemováním. Parametr útlumu
hluku se rovná Rw = 42 dB.

na velmi přísné požadavky pasivního
stavebnictví, což potvrzuje certifikát, který
vydal Passivhaus Institut v Darmstadtu. Je
vybaveno pasivním čtyřsklem U8.
K dalším špičkovým výrobkům patří okno
FTT U6 vybavené energeticky úsporným
zasklením U6 (izolační trojsklo s vnitřním
laminovaným bezpečnostním sklem třídy
P2A). Součinitel prostupu tepla je Uw=0,71
W/m2K pro okno s těsnicím lemováním
EHV-AT Thermo. Toto okno získalo
certifikát Kvalitní okna pro pasivní stavby,
vydaný Výzkumným a vývojovým ústavem
dřevařským v Praze.

Okno FTT U8 Thermo
– dodává se a montuje výlučně s lemováním
EHV-AT Thermo a vyniká svými termoizolačními
parametry – součinitel prostupu tepla Uw = 0,58
W/m2K (součinitel Ug = 0,3 W/m2K)

případně Ud = 0,80 W/m2K (prosklené
dveře). Hodnota tepelného prostupu dveří
Clima Class je tedy oproti běžným plastovým
či dřevěným vchodovým dveřím téměř
poloviční.

Super střešní okna
I v tomto segmentu se objevila celá řada
vylepšení a novinek. Například Okno FTT
U8 Thermo už bylo projektováno s ohledem
Dveře HT 300 jsou díky hliníkovému profilu
na vnější straně snadno udržovatelné a získají
povrchy odolné vůči povětrnosti (INTERNORM)

116

můj dům 11 · 2015

komerční prezentace

OKNO S BUDOUCNOSTÍ
J
NE JTEPLE

A TRHU
ON

U 8 T h e r mÍM
LE N

S JE

o

TT

F

Střešní okno
FTT U8 Thermo:

STŘEŠNÍ OKN
ŠÍ

DINÝM ZASK

• již nyní rozhodně převyšuje požadavky
energetické účinnosti, která bude pro
střešní okna závazná od r. 2021,
• zaručuje vysokou úsporu tepelné energie a nižší náklady na vytápění —
energeticky úsporná konstrukce okna,
• je nejvíce energeticky úsporným
střešním oknem na trhu s jediným
zasklením,
• představuje energeticky úspornou
montáž – okno s izolační sadou
a těsnícím lemováním Thermo.

www.fakro.cz

Super úsporná střešní okna
chrání teplo a pocit pohody
Super energeticky úsporná střešní okna FTT od firmy Fakro mají inovativní
konstrukci, která zaručuje velkou úsporu energie. Jejich zasklení je osazeno
ve speciálně vyprojektovaném rámu křídla, konstruovaném ze širších
dřevěných profilů. Tato konstrukce minimalizuje vznik tepelných mostů
a zajišťuje celkově lepší izolační vlastnosti okna.

Okno FTT U8 Thermo bylo projektováno
s ohledem na velmi přísné požadavky
pasivního stavebnictví, což potvrzuje certifikát
Passivhaus vydaný organizací Passivhaus Institut

v Darmstadtu. Okno FTT U8 Thermo je vybaveno
pasivním čtyřsklem U8. Dodává se a montuje
výlučně s lemováním EHV-AT Thermo a vyniká
svými termoizolačními parametry – součinitel
prostupu tepla Uw = 0,58 W/m2K.
Okno FTT R3 proti hluku s vnitřním
laminovaným bezpečnostním sklem tř. P2A
a vnějším tvrzeným sklem dosahuje hodnoty
součinitele prostupu tepla Uw = 0,81 W/m2K
se standardním těsnicím lemováním. Parametr
útlumu hluku se rovná Rw = 42 dB.
Více informací na www.fakro.cz

inzerce

Okno FTT U6 je vybaveno super energeticky
úsporným zasklením U6 (trojsklo s vnitřním
laminovaným bezpečnostním sklem tř. P2A).
Součinitel prostupu tepla je Uw = 0,71 W/m2K pro
okno s těsnicím lemováním EHV-AT Thermo. Toto
okno získalo certifikát Kvalitní okna pro pasivní
stavby, vydaný Výzkumným a vývojovým ústavem
dřevařským v Praze.

TÉMA PASIV NÍ DOM Y

PODZIMNÍ
SIESTA U K AMEN
Možností vytápění rodinného domu či bytu nabízí moderní doba
bezpočet. Přesto se stále častěji vracíme ke starým osvědčeným
metodám. Oheň jako znak pospolitosti a útulnosti vytváří
neopakovatelnou atmosféru domova. Kachlová kamna a krby
mohou moderní interiéry vhodně doplňovat a vytvářet zdravé
a inspirativní prostředí.
TEXT: VLASTIMIL RŮŽIČK A | FOTO: ROMOTOP, BIOFIRE, SHUT TERSTOCK

K

rbové vytápění znali už
staří Římané, kachlová
kamna se dostala do Čech
ve 13. století a postupně
nahrazovala otevřené
krby. Vždy byla znakem
vybraného vkusu aristokratů, nesla prvky
gotiky, renesance, baroka i romantismu.
Koncem 19. století se konečně dostala
do tradičních domácností a přizpůsobovala
tvary běžným potřebám. V současné době
prožívají krby i kachlová kamna „druhou
renesanci“, opět jsou považovány za hřejivý
střed domu. Do našich domovů se vracejí
společně s novým atraktivním designem,
přizpůsobují se moderním nárokům
na bydlení jednadvacátého století.
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Kachlová kamna, nebo krb?
Rozhodnutí, zda postavit kachlová kamna,
nebo krb, je vždy závislé na mnoha faktorech.
Obojí se rozhodně vyplatí. Ceny energie se
razantně zvyšují a přírodní teplo je navíc
zdravé a přirozené. V nabídce je celá řada
možností a nejrůznějších kombinací a už
vzhledem k šíři záběru je mnohem lepší
ponechat veškerou práci odborníkům.
Vyhnete se tak rizikům, která mohou nastat.
Týká se to všech variant krbů a zvláště
pak kachlových kamen, která dávají více
prostoru pro vlastní fantazii a svádějí
ke stavbě svépomocí. Problém bývá nejčastěji
v nekvalitní krbové vložce a špatném
rozvodu spalin, u kachlových kamen je to
delší náběh při zatopení a zpravidla i jejich

Kromě vytápění nabízejí systémy také ohřev teplé
vody a další prvky dle potřeby: akumulační nádrž,
solární kolektory, expanzní nádoby, inteligentní
regulaci, čerpadlovou skupinu, ventily, montážní
prvky a podobně (ROMOTOP)
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TÉMA PASIV NÍ DOM Y
JA K P O S T U P OVAT P Ř I V Ý B Ě R U V H O D N É H O TO P I D L A?
K DY VO L I T K R B OVO U V LOŽ K U A K DY N I KO L I?
ODPOVÍDÁ: MARTIN PACHTA, ODDĚLENÍ INOVACE ROMOTOP
Na začátku rozhodování, zda zvolit krbová kamna, nebo krbovou
vložku, byste si měli utvořit základní osnovu a postupně si odpovídat
na jednotlivé body. Úplně první otázka zní, zda budete krbová kamna
nebo krbovou vložku používat jako hlavní zdroj vytápění, nebo se
stane pouze doplňkovým topidlem. Měli byste vědět také to, zda
se najde na pozemku vhodný prostor pro uskladnění dostačujícího
množství dřeva na daný rok topení. Dřevo musí být dobře proschlé,
tedy minimálně jeden rok na vzduchu. Poté přichází fáze počítání, je třeba znát celkovou tepelnou ztrátu objektu, podle které se
následně bude určovat tepelný výkon krbových kamen nebo vložky.
V tomto bodě bych se určitě obrátil na odborníka, aby došlo opravdu
ke správnému nadimenzování topidla. Poslední z nezbytných otázek je to, zda budete vytápět
jednu místnost, nebo šířit teplo po celém domě, například kamny nebo vložkou s teplovodním výměníkem. Poté již následuje výběr materiálu a výrobce. Poslední fází je návštěva odborníka, který
vše formuluje do výsledné podoby a poradí, zda použít krbová kamna, která neposkytují tak velkou
designovou variabilitu a takové technické parametry jako krbové vložky, či zda zvolit raději krb.
Jistě vám též sdělí, že instalace krbových kamen zabere ve výsledku zlomek času a cena je nižší
oproti krbu s krbovou vložkou.

Prostorově nenáročné topeniště posazené na elegantní nožce umožňující otáčení korpusu
kamen kolem své osy je vhodné zvláště pro nízkoenergetické domy. Bok a víko jsou
z pískovce a přes čisté rádiusové sklo můžete vidět plamen z různých úhlů (ROMOTOP)

Krbová vložka s centrálním přívodem vzduchu je
vybavena teplovodním výměníkem a je vhodná
i pro nízkoenergetické domy (ROMOTOP)
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V ý h o dy s á l aV é h o t e pl a
k ac h loV ýc h k a m e n
Jejich povrchová teplota je přiměřená (asi
50 až 60 °C), lze být s nimi v přímém kontaktu,
aniž byste se spálili. Déle se rozehřívají, ale
pak dlouhodobě a rovnoměrně vydávají z velkého povrchu akumulované teplo. Na jedno
zatopení stačí menší množství dřeva, potom
lze dvířka zavřít a kamna bez dalšího přikládání hřejí. Nespotřebovávají vzduch v místnosti,
teplo předávají sáláním. Vzduch v místnosti
je bez prachu, udržuje si optimální vlhkost
a v prostoru zůstává přirozeně zdravé klima.
Sálavé paprsky při dopadu na lidské tělo
uvedou jeho molekuly do rychlého pohybu. Jde
o fyzikální děj, který není vidět, ale je pro pocit
tepla mimořádně důležitý. Pouze sálavé paprsky nabízejí přírodní základ pro zdraví a příjemné uvolnění. Rozhodující pro útulné klima
v místnosti je tedy teplo, které se co nejvíce
blíží teplu přirozenému. Sálavé paprsky ohřejí
povrch stěn v bytě daleko rychleji než teplý
vzduch při běžném konvekčním vytápění,
stěny pak vyzařují teplo pomalu a kontinuálně
zpět do prostoru. Konvekční topení, teplovzdušná kamna a teplovzdušné krby mohou
klima v pokoji nepříjemně zatěžovat.

Každý kus je originál a navíc
skvěle ladí s moderním nábytkem
a domácími spotřebiči. Nostalgie
spojená s modernou (BIOFIRE)
Kachlová kamna nabízejí bezpočet
možností využití, vydávají blahodárné
sálavé teplo, které je pro naše zdraví
velmi prospěšné (BIOFIRE)

vysoká hmotnost. Častěji se doporučují
kachlová kamna dvouplášťová, která se
skládají z kvalitního šamotu a z vnějšího
pláště – z glazovaných kachlů nebo také
šamotu se speciální omítkou. Teplo
z topeniště nejde přímo, nejkratší cestou
do komína, ale prochází v kamnech dlouhým
systémem kouřových tahů a teplo ze spalin
se maximálně využije. Optimální funkčnost
systému je zpravidla přezkoušena simulačním
počítačovým programem (zde je spolupráce
s odborníky opravdu nevyhnutelná). Obvykle
se staví celá kamna ze šamotu s bílou,
omítanou vnější stěnou, nicméně kombinace
jsou různé a výrobci jsou připraveni splnit
každé přání zákazníka. Nabídka zahrnuje
i různá akumulační topidla, oblibu si získávají
i venkovské pece či stolové sporáky s troubou
jako za starých časů.
120
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Navštivte

NOVÝ SHOWROOM
na KRBOVÁ KAMNA!

SHOWROOM - ADRESA:

GIVE.cz
K Žižkovu 640/9, Praha 9 - Vysočany
Po - Pá 10 - 19, So 10 - 14

WWW.GIVE.CZ NEBO TEL. 234 377 234

ServiS 3 otá Zk y Pro 3

Sauny a z aSe Sauny
Problematice saun a infrasaun se věnujeme velmi často a zevrubně. Tentokrát jsme
se tří odborníků zeptali, nakolik se „klasická“ sauna dokáže přizpůsobit představám
o moderním designu a dnešnímu pojetí saunování. K tématu jsme přizvali i nového
zástupce této části trhu, ale jinak firmu, kterou není potřeba představovat – Mountfield.
tExt: StoJAN ČErNodr iNSki | Foto: Archiv FirEM

Jaké jsou novinky v oblasti vytápění
a vybavení finských saun?
Petr Kalivoda,
obchodní oddělení,
Dyntar, spol. s r. o.
Je to především
design a použité
materiály. Protože
sauny již nejsou
umístěny pouze
ve sklepích, ale
stávají se viditelnou a neoddělitelnou
součástí interiéru, je potřeba se věnovat jejich
vzhledu. Naše firma, ale i výrobci saunových
topidel a doplňků si to dobře uvědomují.
Na posledním veletrhu For Arch jsme
představili saunovou kabinu Mayo, která
vznikla ve spolupráci s designérkou Janou
Černou. Efektnímu bezrámovému prosklení
s minimalizací tepelných ztrát se věnujeme již
několik let.

Model Mayo S: vnitřní obklad osika, venkovní
obklad překližka – akrylový nástřik, ergonomicky
tvarované lavice – kombinace překližka a osikový
masiv (DYNTAR)
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Ze saunových topidel vynikají zajímavá
topidla dyntar relax s velkým množstvím
lávových kamenů, která zaručují naprosto
unikátní saunový zážitek. Saunová lázeň
zůstává po dlouhou dobu stále příjemná,
protože vzduch není vysušen a díky vlhkému
ovzduší obsahujícímu hodně páry je zajištěna
bohatá přítomnost kyslíku. Saunový zážitek
může být umocněn poléváním topidla vodou
buď shora, nebo z boku. Poléváním shora
lze dosáhnout vyššího mocného pocitu
tepla, poléváním z boku je docíleno pocitu
mírnějšího tepla s vyšší vlhkostí. Efektně
působí nasvícení topidla, resp. vznikající páry
stropními bodovkami. dalšími zajímavými
samostojícími topidly do designových
prosklených saun jsou nejnovější modely
Mythos. tato topidla čistých ostrých
tvarů mají i speciálně upravené pohledové
akumulační kameny ve tvaru kostek.

Jaké jsou soudobé trendy ve vývoji
a výrobě saun?
Vlastimil Sládek,
majitel firmy
Vlastimil Sládek
– Wellness a Sauny
Salus
Soudobé trendy
v saunách
přímo kopírují
architektonické
řešení staveb. Začalo se upouštět od použití
95 % dřeva při stavbě sauny. U klasické
sauny se používá měkké dřevo s dobrou
schopností akumulovat teplo a pozvolna
ho vracet zpět od prostoru. dřevo nesmí
obsahovat pryskyřice, formaldehydy či další
škodlivé látky, které by se mohly uvolňovat.
tyto materiály se dnes nahrazují kamenem,
sklem či kovem, byť sklo a kov nemají
potřebné tepelněakumulační schopnosti.
kámen se používá na obklady (jedná se
však o jiný typ sauny – tzv. kamenná sauna).
U saun s moderním designem chybí často
tepelná pohoda a přirozené sálání tepla ze

Sauny Salus Vlastimila Sládka osloví svým
netradičním pojetím, jsou vyráběny z materiálů
nejvyšší jakosti s nadstandardním zpracováním
zaručujícím exkluzivitu a jedinečnost každého
kusu (SAUNY SALUS)

dřeva, které nelze ničím zastoupit. výrobci
a designéři to nahrazují neméně důležitou
pohodou psychickou – lepším pocitem
z prostoru (vhodné pro klaustrofobiky).
Často se stává, že na úkor vzhledu je
sauna nefunkční, z hlediska prohřátí vrstev,
sálání tepla a dalších klasických vlastností
sauny. Někdy architekti považují design
za důležitější než funkčnost, navrhují
např. vysoký strop, vysoké dveře, používají
nevhodné materiály, chybí přívod čerstvého
vzduchu, správné odvětrání, chybí i očistné či
ochlazovací sprchy a prostory pro odpočinek.
Shrnuto: klasika zůstane vždy klasikou
a moderní vzhled bude vždy kompromisem
mezi designem a klasickým saunováním.
Při navrhování saun je důležité, aby přístup
architektů a výrobců byl vždy citlivý, a to jak
z hlediska sauny jako takové, tak přizpůsobení
se požadavkům klienta či architekta.

S čím vstupujete jako „nováček“
do tak silně obsazeného segmentu
finských saun?
Jakub Nováček,
specialista na
sauny, infrasauny
a vířivé vany,
Mountfield, a. s.
Ve stručnosti bych
to shrnul slovy:
Každé dřevo
odjinud. Domácí
finské sauny jsme zavedli do naší nabídky
jako novinku, protože vhodně doplňují už
zavedený sortiment, tedy moderní infrasauny.
A hlavně – o finské sauny projevují naši
zákazníci stále rostoucí zájem. Nabízené
modely s okouzlujícími severskými názvy
jako Heikki, Tuula, Suvi nebo Mirva jsou
vyrobeny z prvotřídního severského smrku,
přičemž vnitřní lavice jsou z hebkého a pro
pokožku příjemného exotického dřeva
Abachi. Je krásné na vlastní oči vidět, jak se
tyto dva druhy dřeva, každý z jiného konce
světa, vhodně doplňují.
Podle typu sauny a svých potřeb si
každý může vybrat i vhodný typ saunových
kamen. Doporučuji zvolit taková, která mají

dostatečný příkon, tedy kolem 9 kW. Ten totiž
zaručí rychlé rozehřátí sauny na 100 °C během
deseti minut. Součástí kamen jsou i lávové
kameny, jejichž povrch je možné během pobytu
v kabině polévat vodou. Vznikající pára má
skvělý vliv například na očistu dýchacích cest
nebo pokožky. S tím souvisí i zajímavý doplněk,
saunová aromaterapie. V nabídce máme, spolu
s ostatním saunovým příslušenstvím, i různé
vonné esence, speciálně určené pro používání
v saunách. Například s vůní pomeranče, medu,
kosodřeviny nebo velmi oblíbeného eukalyptu.

Sauny Mirva jsou vyrobeny z prvotřídního
severského smrku, vnitřní lavice jsou z hebkého
a pro pokožku příjemného exotického dřeva
Abachi (MOUNTFIELD)

kontakty
www.dyntar.com
www.sauny-salus.cz
www.mountfield.cz

komerční prezentace

Proč zvolit betonovou střešní krytinu od KM Beta?
Mezi nejdůležitější rozhodnutí při plánování nebo stavbě domu
bezpochyby patří výběr střešní krytiny.
Výběr střešní krytiny ovlivňuje jak estetický vzhled domu,
tak jeho fungování. Betonová střešní krytina KM BETA
se vyrábí pomocí moderní technologie z přírodních
materiálů a její výraznou vlastností je její vysoká pevnost
(unese více než 2000 N), díky které je možné vyrábět
tašky větších rozměrů a snížit tak jejich počet na m2.
Krytina je odolná nejen vůči povětrnostním vlivům, ale
odolává také chemickým vlivům vnějšího prostředí,
díky čemuž nevyžaduje téměř žádnou údržbu a má
samočisticí schopnost. Na prodloužení životnosti
střešní krytiny se podílí i další důležité vlastnosti, jako je
mrazuvzdornost a nízká nasákavost. Krytina má i dobré
zvukověizolační vlastnosti, což ocení zejména obyvatelé
podkrovních prostor. Životnost krytiny se odhaduje
na 100 let, proto na ni KM Beta poskytuje záruku až
30 let. Krytina je použitelná pro spády střechy od 12° až
do 90° ve všech klimatických oblastech ČR. Betonové
tašky se vyrábí v několika barevných odstínech
a povrchových úpravách a volba záleží pouze na vkusu
zákazníka. Při výběru nicméně rádi pomohou odborníci
KM Bety nejen bezplatným výpočtem potřeby střešních
prvků, ale i následným servisem.
Více na www.kmbeta.cz

Tašky KMB BETA – ELEGANT –
višňová, cihlová, hnědá, černá

Taška KMB BETA Protisněhová –
ELEGANT – cihlová

Taška KMB HODONKA – BRILIANT
– cihlová

stavba v Y hŘ ÍvÁ nÍ e x Ter iÉrU

U pochozích komunikací se topný prvek umisťuje
do pískového lože nebo do betonové desky, u schodů
nebo teras do lepicího tmelu. U pojízdných komunikací
je vhodné umístit topný prvek do betonové desky,
která bude chránit topný kabel před poškozením při
zatížení komunikace automobilem

Ochr ana
Od chOdníku
pO střechu
TexT: STojan Černodr inSki | FoTo: archiv Firem

Pomocí elektrických topných kabelů lze vyhřívat a chránit před
sněhem, ledem a námrazou nejen chodníky, terasy, schody,
příjezdové cesty, parkovací místa či jiné celoročně využívané
venkovní plochy, ale i okapní systémy.

D

íky jednoduchosti řešení
a v podstatě nulovým
požadavkům na údržbu
tu mají výsadní postavení
elektrické topné kabely.
S jejich pomocí můžete tedy chránit
jakoukoliv komunikační plochu: chodník,
cestu, schodiště atd., s dlážděným,
betonovým či asfaltovým povrchem.
k těmto aplikacím se používají
speciální topné kabely – robustní
konstrukce se slaněnou rezistencí
a příkony 20–30 W/m.
vyhřívat povrch lze z topného okruhu
i topné rohože. U pochozích komunikací
se topný prvek umisťuje do pískového
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lože nebo do betonové desky, u schodů,
teras apod. do lepicího tmelu.
U pojízdných komunikací odborníci
jednoznačně doporučují umístění
topného prvku do betonové desky,
která bude chránit topný kabel před
poškozením při zatížení komunikace
automobilem.
Pro vyhřívání venkovních ploch se
instaluje plošný příkon 300–400 W/m².
Tak vysoký příkon je nutný, aby systém
mohl správně fungovat i při teplotách
hluboko pod bodem mrazu. důležitá
je i správná regulace, která uvede topný
systém do provozu už v době, kdy
nebezpečí námrazy vzniká.

Elektrickými topnými kabely lze
účinně chránit před mrazem i okapy
a okraje střech
ECOFLOOR POJÍZDNÁ KOMUNIKACE
1 Zpevněný povrch, např. zámková dlažba
2 Čidlo vlhkosti (voda, sníh, led)
3 Pískové lože zámkové dlažby
4 Betonová deska (chrání topný kabel před
zatížením vozidly)
5 Topný kabel ECOFLOOR MADPSP nebo
rohož ECOFLOOR MDT
6 Pevný štěrkový podklad (makadam)

Můj důM 11 · 2015

stavba V Y HŘ ÍVÁ NÍ EX TER IÉRU
z auja lo n á s
VyhříVaný Vstup do domu
Praktickým pomocníkem pro bezpečný vstup
do rodinných domů je pryžová elektrická rohož
Snow Mat. Mezi její výhody patří bezúdržbová
vstupní plocha (není třeba každý den pracně
odstraňovat sníh a náledí před vchodem),
jednoduchá instalace a manipulace. Může být
položena na chráněnou plochu po celé zimní
období, nebo může být pokládána operativně
podle potřeby.

Vlevo je vidět zasněžený vstup do budovy. Před
instalací elektrických topných kabelů je nutné
sníh odstranit. Vpravo: takto vypadá situace
po instalaci elektrického systému vyhřívání
venkovních ploch (FENIX)

dvoužilový robustní kabel s plným ochranným
opletením a ochranou proti UV záření, nebo
Ecofloor MPSV – jednožilový robustní kabel
s plným ochranným opletením, nebo Ecofloor
MADPSP – dvoužilový robustní kabel
s plným ochranným opletením a ochranou
proti UV záření. Doporučený délkový
Aby nezamrzly žlaby a svody
příkon pro kabely ve žlabech je 20 W/m.
Přetékající a zamrzající voda může poškodit
Při souběžném vedení dvou větví – tam
střechu, vnitřní omítky, fasádu domu,
a zpět, to znamená 40 W/m žlabu. Kabely se
obvodovou konstrukci i dláždění kolem
instalují do speciálních plastových příchytek
domu. Přitom ochrana okapového systému
umístěných ve žlabech a svodech. Dají se
v zimě je poměrně jednoduchá. Do okapových
instalovat i na samotné střeše – například
žlabů a svodů lze instalovat elektrické
na betonových
řad nad
topné
kabely,
např.
Ecofloor
ADPSV,
což
je
mu?j du?m 228x145 floor chodnik:Sestava 1 6.10.2015
6:55 taškách,
Stránkaněkolik
1

okapním žlabem. Snižují tak riziko přetížení
žlabu a případného pádu sněhu na zem.

Kdy instalovat
Ať už se rozhodnete pro kterýkoli ze způsobů
rozmrazování okapového systému, měli byste
kabely instalovat a uvést do provozu dříve, než
nastanou podmínky, před kterými by vás měly
topné kabely ochránit. Pokud žlaby a svody
zamrznou, je na instalaci topných systémů už
pozdě. V místech s nadprůměrnou sněhovou
nadílkou je vhodné, kromě rozmrazovacích
systémů pro žlaby a okapy, také instalovat
na střechu zachytávače a rozrážeče sněhu.
inzerce

www.ecofloor.cz

>> Účinná ochrana
před sněhem a ledem <<

Topné kabely
ECOFLOOR
díky jednoduchosti řešení a nulovým požadavkům na údržbu
mají při ochraně venkovních chodníků, schodů a cest před
sněhem a námrazou výsadní postavení elektrické topné kabely
ECOFLOOR.
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Kre ativní autoři... a re alisté
Říká se, že architekti jsou spíše umělci, projektanti pak praktici.
Obě profese se často navzájem popichují, zároveň však otevřeně
přiznávají, že bez „toho druhého“ to nejde.
TexT: peTr saulich | FoTo: archiv Firem a redakce

V

elmi zjednodušeně řečeno,
projektová dokumentace
jako soubor schémat
a výkresů doplněných
textem slouží jako manuál
budoucího stavebního díla.
hlavním smyslem výkresů, průvodních zpráv
a složitých výpočtů není jen uspokojení
úředního šimla. o práci projektanta jsme
hovořili s architektem Tomášem veselým
z ateliéru Break point.
Asi bychom měli nejprve objasnit, kdo to
vlastně je projektant, jaké musí splňovat
profesní požadavky, co je výstupem jeho
práce a jak je jeho činnost honorována?
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projektant obecně je především
vysokoškolsky vzdělaný odborník
– specialista. po ukončení studia a nejméně
tříleté praxi může složit zkoušku odborné
způsobilosti a stát se samostatným
autorizovaným inženýrem nebo architektem.
Tuto zkoušku skládá u jedné z profesních
komor, České komory architektů (Čka)
nebo České komory autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě (ČkaiT).
výstupem jeho práce je návrh stavby
(nebo její specializované části). a pokud
jde o honorář, ten se odvíjí podle typu
a složitosti zadání, které řeší. obecně lze
říci, že hodinová sazba se pohybuje od 300
do 1 000 kč.

Skutečně platí, že projektant někdy musí
vrátit architekta zpátky na zem, do reality?
otázka maličko navozuje dojem, že architekt
není projektant. ale tak to není.
Jak to tedy je?
architekt jako autor návrhu a koordinátor
projektu musí do jisté míry znát všechny
navazující profese. a inženýr-specialista zase
musí do detailu znát svou profesi a sledovat
aktuální trendy a vývoj v daném oboru. pokud
bych to měl uvést na jednoduchém příkladu,
tak architekt třeba musí vědět, že rozvaděč má
určitou stavební hloubku, musí to v návrhu
zohlednit, pro takové zařízení rezervovat
místo a nezapomenout ani na příslušné trasy
Můj důM 11 · 2015
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kabelů. Projektant-specialista elektro pak
do tohoto místa navrhne konkrétní rozvaděč
a spolu s architektem a klientem řeší, co
všechno musí elektroinstalace zvládnout.
Obě profese tedy spolu musí velmi úzce
spolupracovat. Přinejmenším musí být
naladěni na stejnou „notu“.
To je jasné. Bez těsné spolupráce architekta
s inženýry samozřejmě nemůže vzniknout
kvalitní dům.

Já beru proJek t
v k terékoli Jeho
fá zi Jako návod, Jak
stavě t. proto už při
návrhu přemýšlím
o Jednotliv ých
de tailech a Je Jich
proveditelnosti
a nestalo se mi, že
bych nakreslil něco
nere alizovatelného
Dá se tedy říci, že ideální kombinací je
architekt, který si zároveň sám zpracovává
projektovou dokumentaci a pak ještě to, co
vymyslel, v průběhu realizace dozoruje?
Souhlasím. Platí ale, že architekt si většinou
zpracovává pouze stavební část s potřebnými
detaily. Specialisté-inženýři pak pod jeho
vedením pracují na svých částech. Je však
důležité, aby architekt koordinoval projekt
už ve stadiu přípravy. Jednotlivé profese pak
mají přesně vymezený prostor, a pokud přece
jen dojde k vzájemnému křížení, všichni s tím
počítají.

Navrhl nebo „namaloval“ jste někdy
studii, kterou jste si pak jako projektant
sám zkritizoval a upravil do proveditelné
podoby? Nebo navrhujete a zároveň s tím už
retušujete?
Já beru projekt v kterékoli jeho fázi jako
návod, jak stavět. Proto už při návrhu
přemýšlím o jednotlivých detailech a jejich
proveditelnosti a nestalo se mi, že bych
nakreslil něco nerealizovatelného. K úpravám
ale samozřejmě dochází, třeba kvůli finální
ceně stavby. Ve chvíli, kdy připravíme
rozpočet a klient zjistí, že je návrh v některých
položkách nad jeho možnosti, hledáme cesty,
jak a kde ušetřit, při maximálním zachování
původních nápadů.
Stejně si myslím, že se někdy musí tyto dvě
profese – ve vašem případě vnitřně – jedna
s druhou prát. Rád byste třeba na domě viděl
nějaký zajímavý architektonický prvek, ale
jako projektant to považujete za zbytečně
složité a nákladné.
Na jednu stranu se to ve mně trochu pere.
A vím, že některé detaily třeba na fotkách
vypadají skvěle, ovšem technicky jsou tak
obtížné a drahé, že se je nevyplatí projektovat.
Příkladem jsou okna v líci fasády. Já
zastávám názor, který vyslovil již Vitruvius
ve svých knihách o architektuře, že kvalitní
architektura musí vždy splňovat tři základní
kritéria. Firmitas, utilitas a venustas neboli
stavba musí být pevná a trvanlivá, musí být
funkční a musí být estetická, krásná. Pokud
některá z těchto vlastností stavbě chybí, je to
špatně.
Co praxe? Jak to funguje ve vztahu
k investorovi? A zpětná vazba?
Investor je zadavatel úkolu. Tedy hlavní osoba,
a to nejen proto, že to celé financuje. Dům

je podle mne nutné investorovi připravit
na míru tak, aby splňoval jeho konkrétní
potřeby. Většinou to funguje tak, že si investor
buď na základě doporučení, nebo referencí
vybere a osloví architekta. Architekt potom
s investorem připravuje studii, poznává
klienta a jeho rodinu, jejich individuální
potřeby. A pak, ve fázi územního řízení nebo
stavebního povolení, si architekt do týmu
podle uvážení přizve další specialisty. Zpětná
vazba může fungovat už v průběhu stavby,
ještě lépe až po jejím dokončení, a nejlépe
po několika měsících užívání domu. Nedávno
mě navštívila bývalá klientka s tím, že by
na domě ani po několika letech užívání
neměnila naprosto nic. Co víc si přát…

odborník
Ing. arch. Tomáš
Veselý (1971)
– ateliér Break Point,
spol. s r. o., založil
už během studia
v roce 1997
– 2000 – absolvoval
Fakultu architektury
ČVUT Praha
– 2003 – autorizovaný architekt ČKA
– zahraniční praxe: ateliér Boujol-Delachaux
Švýcarsko a Groupe Palette Francie
– významné zakázky: Hotel Mercure Praha,
Francouzská škola v Praze, Palác Křižík
(s AHK architekti), ING Real Estate v Tančícím domě Praha, řada interiérů a soukromých realizací
– www.breakpoint.cz

inzerce
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venkovní Rolet y pRo
všechna Roční období
Venkovní rolety představují jednu z nejlepších a nejefektivnějších zábran
proti únikům tepla okny rodinného domu. Minimalizují tepelné ztráty
v zimě, ale také zabraňují přehřívání interiéru v horkých dnech v létě.
Nejvyšší úspory dosáhnete, pokud ovládání rolet necháte na řídicích
systémech. Automaticky ovládané rolety vybavené čidly sníží náklady na
vytápění o 25 až 30 %. Kvalitní venkovní rolety české značky Climax navíc
sníží i vnitřní hluk v budově, a to až o 16 dB (což je vnímáno jako pokles
hlučnosti o polovinu). Více na www.climax.cz/venkovni-rolety

Rezidence nov ým
způsobem
Víte, co je výstavba formou „construction managementu“? Společnost
Penta jako jeden z prvních developerů nevyužívá k výstavbě
generálního dodavatele, jak je obvyklé, ale staví formou tzv.
„construction managementu“. V praxi jde o to, že si sama najímá
veškeré subdodávky napřímo a bez prostředníka. Tak získává absolutní
dohled nad všemi dodavateli, což vede k přímé maximální kontrole
kvality. Takovým způsobem se realizuje ojedinělý projekt Waltrovka
v pražských Jinonicích, jehož cílem je revitalizovat rozlehlé území
bývalé továrny Walter Motors. Developer v rozsáhlém areálu plánuje
zachovat určité industriální prvky staveb a tím i genia loci tohoto
jedinečného místa. Více na www.waltrovka.cz

RekupeR ace
se stopRocentní
účinností
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 nové jednotky Climos F 200 patřící do řady nejvýkonnějších
rekuperačních zařízení Paul. Přichází na zdejší trh ověnčena titulem
z prestižní přehlídky Plus X Award. Jde o nejrespektovanější světovou
soutěž v oblasti inovací a životního prostředí. Jednotka Paul Climos
F 200 získala hlavní ceny za inovaci, funkčnost i ekologii.
Více na www.rekuperace-tepla-beam.cz

tipy a trendy
TeXT: Stojan ČernodrinSki
FoTo: archiv firem

ve stavebnictví

lehk ý stRop sbíR á ceny
Společnost Wienerberger
získala na mezinárodním
veletrhu For Arch 2015
cenu Grand Prix za
nový typ keramického
stropu bez celoplošné
nadbetonávky. Konstrukce
umožňuje zmenšení
objemu betonové zálivky
a vynechání betonářských
sítí. To ulehčí transport
i zpracování betonu.
Další výhodou je možnost
pohybu rovnou po
položených vložkách ještě před zabetonováním (při zkouškách
dosahuje únosnost hodnot 5 až 6 kN). Není tedy nutné pokládat
fošny či podlážky pro roznášení zatížení při pohybu osob na stavbě.
Více na www.wienerberger.cz
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komerční prezentace

Kuchyň utvářejí materiály!
Málokdo na první pohled pozná levnou kuchyň od té značkové,
opravdu kvalitní a vyrobené z materiálů, které vám vydrží několik let.

Slevový kupon na montáž produktů
firmy Barevná skla v hodnotě

500,- Kč
Akce nelze kombinovat platí pouze při přímém objednání
koncového zákazníka v našich prodejnách do 31. 12. 2016:

Co však vašemu oku neunikne, je pracovní
deska, obklad, dřez a spotřebiče. U nich si
jasně uděláte názor na kvalitu celé kuchyně
včetně nábytku. Ušlechtilé materiály jako kámen,
nerez a sklo pozvednou kuchyň o třídu výše.
Pokud kuchyň vybavíte skleněným obkladem
a skleněnou pracovní deskou jako na uvedených
fotografiích, nebývalým způsobem se rozzáří
a získá punc luxusu.
Tato kuchyň značky Sykora je k vidění a sami
si ji, jak se říká, můžete osahat v showroomu
kuchyňského studia Blanca. Skleněná pracovní
deska z tvrzeného extra čirého skla vévodí celé
kuchyni a je opravdu jedním z nejzajímavějších
materiálů na našem trhu. Díky použití skla
působí celkový dojem velice odlehčeně. Kalené
sklo jako pracovní deska je velmi houževnaté
a má skvělou odolnost proti vysokým teplotám.
Výborně navíc koresponduje se skleněným

obkladem opět z tvrzeného, bíle lakovaného
skla. Takovéto použití skla v kuchyni je velice
praktické, hlavně co se údržby týká. Sklo je
neporézní a velmi dobře omyvatelné. Dvířka jsou
matně lakovaná a korpus je vyroben z kvalitního

Družstevní ochoz 30 Praha 4
Pražská 156 Brno Bosonohy

bílého laminátu. Velmi kvalitní značkové kování
s tichým dovíráním je samozřejmostí, jak
u dvířek, tak u zásuvek. Vše dotváří keramický
dřez, který je namontován spodní montáží, aby
vynikla elegance skleněné pracovní desky.

stavba t ipy a tr endy

plynOvé krby
úsporně jší a be zpečně jší
Plynové krby nabízejí pohodlnou alternativu klasických krbů či kamen. Pohled
prosklenými dvířky do plamenů je srovnatelný s krby na dřevo. Využití plynu jako paliva
navíc umožňuje velmi přesnou elektronickou regulaci. Novinkou pro nadcházející sezonu
jsou volně stojící krby v provedení spotřebiče C od společnosti Karma Český Brod, a. s.
Spaliny jsou z uzavřené spalovací komory odváděny ven odtahovým systémem ve zdi
a rovněž vzduch pro hoření je nasáván z venkovního prostředí. Tento typ výrobku je
prozatím na českém trhu ojedinělý. Další novinkou pro letošní rok je pak nová řada
vestavných krbů s názvem Elegance Exclusive v několika designových provedeních.
Více na www.karma-as.cz
TExT: Stojan ČernodrinSki

tipy a trendy
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jiná , přitOm
plnOhOdnOtná ž árOvk a

FOTO: archiv firem

Oplechuj si
střechu sám

Nová LED žárovka OSRAM Parathom Advanced CL A100 s více než 1 500 lumeny
je plnohodnotnou náhradou klasické 100W žárovky s Edisonovou paticí (označeno
E27). V klasickém tvaru s matnou baňkou a teplou barvou světla (2 700 K) uspokojí
i ty nejnáročnější požadavky pro běžné domácí i profesionální osvětlování.
Na rozdíl od staré žárovky však disponuje příkonem pouhých 15 W (energetická
kategorie A+) a umožňuje tudíž o 85 % levnější provoz. Vydrží svítit, při průměrném
denním svícení 2,7 h, dlouhých 25 let, takže jejím pořízením můžete ušetřit nemalé
finanční prostředky. Cena od 395 Kč bez DPH a recyklačního poplatku. Více
na www.osram.cz

chy tré Ovl ádání
na v zduchotechniku
Panasonic rozšířil nabídku dálkových ovládání
pro své vzduchotechnické systémy o nový model
CZ-RTC4. Ovladač je kompatibilní s inteligentními
senzory Panasonic ECONAVI, které jsou schopny
rozpoznat i nevědomé plýtvání energií. Monitorují
aktivitu v místnosti, detekují přítomnost lidí, jejich
počet, pohyb i odchod z prostoru. Senzory rovněž
podle situace automaticky nastavují vytápění
nebo chlazení místnosti tak, aby nedocházelo
ke zbytečným energetickým ztrátám při zachování
komfortu a pohodlí. Více na www.panasonic.cz
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Místa, kde střecha navazuje na hraničící nebo
prostupující stavební prvky, jako jsou komíny, vikýře
nebo dělicí stěny, jsou nejvíce náchylná k zatékání.
Proto je nutné je opravdu důkladně utěsnit, nejčastěji
oplechováním. S hliníkovým připojovacím těsnicím
pásem Easy-Form® od společnosti HPI-CZ si střechu
„oplechujete“ i sami. Tento pás vytvoří trvale pružný
spoj mezi konstrukcemi, odolný vůči dešti, sněhu,
mrazu, extrémně vysokým teplotám i UV záření. Díky
mimořádné 60% roztažnosti v podélném směru je možné
jej dokonale tvarovat bez protržení. Z pěti barevných
provedení těsnicího pásu si lze vybrat to, které nejlépe
ladí s odstínem střešní krytiny. Více na www.hpi.cz.
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Continental se představil jako průkopník
technologií pro bezpečnou mobilitu
Technologická společnost Continental
AG v rámci IAA 2015 ve Frankfurtu
nad Mohanem slavnostně zakončila
svou kampaň „Summer of Innovation“
představením základních stavebních
kamenů své cesty k autonomnímu řízení.
„Pracujeme na tom, abychom byli schopni
nabídnout cenově dostupné řešení mobility
zohledňující tři klíčové aspekty: dopravu
bez nehod, čisté ovzduší a inteligentní

automobily s vyšším komfortem,“ vysvětlil
u příležitosti prezentace na mezinárodním
autosalonu Dr. Elmar Degenhart, předseda
výkonné rady společnosti Continental AG. Ta
je jedním z průkopníků na poli propojeného
a autonomního řízení. Na IAA pro účely
této oblasti představila extrémně praktický
kamerový systém monitorující okolí vozu.
Dále pak Continental v rámci IAA uvedl nové
pneumatiky SportContact 6 poskytující
excelentní přilnavost v rychlostech až
do 350 km/h. „Vysoce pokročilé pláště
SportContact 6 jsou stejně inovativní
a zásadní jako nejmodernější elektronika.
Nakonec právě pneumatiky přenáší výkon
vozu na silnici a zaručují spolehlivost
jízdy,“ uvedl Dr. Degenhart. „V budoucnu
plánujeme do pneumatik instalovat senzory,
které vozu umožní analyzovat podmínky na
povrchu silnice. Díky nim se v automobilu

stanou klíčovou složkou naší senzorické sítě,“
dodává. Zatím se řidiči můžou maximálně
spolehnout na výkon nejúspěšnějších
koncernových modelů WinterContact TS
850 P a nové SportContat 6.

RODINNÉ DOMY NÁVŠTĚVA

ORGANICK Á
ARCHITEK TUR A
V DUCHU
K ATAL ÁNSK ÝCH
TR ADIC
TEXT: VLASTIMIL RŮŽIČK A | FOTO: OLDŘ ICH HOZMAN
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ALTERNATIVY NÁVŠTĚVA

Organických rodinných domů není v našich končinách mnoho,
ale postupem času jich v souvislosti s ochranou přírody
a úsporami energie rychle přibývá. Stavba architekta Oldřicha
Hozmana vyrostla v úrodné nížině mezi vesnicemi Torroella
de Fluvia a Sant Miquel de Fluvia v Katalánsku a je dobrou
inspirací pro architekty z celého světa.

Pohled na dům z jihovýchodu. Tvary domu jsou
inspirovány silami růstu. Pevné zakotvení v zemi
vyjadřují dole se rozšiřující stěny. Vzepětí stěn se
nahoře klene až do přesahů střech. Motivy nad
okny a dveřmi, střecha nad balkonem i pergola jsou
zaoblené. Vytváří tak pocit ochrany, klenby nad hlavou
a zastřešení. Vzhled domu souvisí s charakterem okolní
přírody a terénu. Barva vnější hliněné omítky je jako
místní půda. Kameny jsou z břehů nedaleké řeky

ALTERNATIVY NÁVŠTĚVA

A

utor projektu se držel
zadání majitelů, kteří
požadovali proměnit
starý klášter v působivý
přírodní hotel s lázněmi.
V blízkém sousedství se
měl nacházet organický rodinný dům pro
běžné užívání a správu celého areálu. Součástí
je i 70 hektarů pozemků, na nichž rodina
ekologicky hospodaří. Pěstují převážně olivy,
čočku, hrách, cizrnu a zeleninu. Na jižních
a jihovýchodních okrajích pozemku by
postupně měly vzniknout další ekologicky
řešené stavby z přírodních materiálů se
zelenými střechami. Budou to přízemní

z nedalekých Pyrenejí, místní kámen a hlína.
Dům vychází z tvarů přírody a dokonale
navazuje na tvar a sklon terénu. „Pozemek
v okolí domu se prudce sklání k jihu. Asi
100 metrů západně od domu je v tomto
zlomu jeskyně s pramenem. Je to vydatný
zdroj kvalitní pitné vody. Vytékající vodu dříve
zachytávali mniši do kaskády umělých jezírek.
Jedno z nich je nyní vedle domu a slouží jako
nádrž na koupání a jako voda na zalévání.
Přítomnost pramenů vedla majitelku
k rozhodnutí vybudovat zde v budoucnu
kromě zázemí pro rozvoj ekologického
zemědělství a celostní vzdělávání také lázně,“
vysvětluje architekt Hozman.

bungalovy a tělocvična pro hosty a účastníky
ekologické výchovy a celostního vzdělávání,
na severním okraji pak vznikne do terénu
zapuštěná přístavba pro technické zázemí
přírodního hotelu.

Architektura vzešlá z přírody

Ztotožnění s místem a stavbou
Za velmi důležitý aspekt u všech svých
projektů považuje architekt Oldřich
Hozman výběr pozemku. „Lidé by měli svůj
pozemek velmi pečlivě vybírat a duševně se
s ním pak spojit,“ podotýká. V Katalánsku
nejdříve obešel s majiteli hranice více než
sedmdesátihektarového pozemku, kde položili
nárožní kameny. Pak teprve následovalo
započetí prací na projektu a posléze realizace
rodinného domu v El Palol. Na jeho stavbu
se spotřebovalo velké množství dřeva
134

„Základní tvar budovy vtiskly modelu citlivé
konečky prstů,“ pokračuje dále architekt
a ukazuje na architektonický model, který
společně s majiteli vymodeloval. Tvar je
poměrně náročný, přesto se jej podařilo
realizačním firmám kvalitně postavit. Dům
je širší stranou orientován na jih, má velký
přesah střechy, aby byl z jihu přistíněn. Patrná
je inspirace základními principy učení fengšuej. Patří sem například velký a výrazný
vstup, volný střed domu, prostorná vstupní
hala se zatočeným schodištěm do prvního
patra. Půdorys domu ovlivnil požadavek
harmonických proporcí. Má rozměry 16,6
x 10 m, hloubka a šířka jsou v poměru
zlatého řezu (1 : 1,618). Kvůli velmi teplému
španělskému klimatu má dům zatravněnou

zelenou střechu, která lépe absorbuje teplo.
Díky ní a dostatečným přesahům střech se
dům v létě uvnitř nepřehřívá. Stín nad jižní
terasou v přízemí pomáhá udržet dřevěná
pergola s popínavými rostlinami. Stavba
je harmonicky začleněná do přírodního
prostředí zemědělsky využívaného lesoparku
s výhledem na řeku Fluvia, navržená jako
nízkoenergetická dřevostavba s celodřevěnou
konstrukcí ze smrkových trámů se zateplením
izolací z dřevovláknité vaty (tloušťka 40 cm).
Stěny jsou prodyšné, difuzně otevřené,
zevnitř přizděné z nepálených cihel. Ty
zajišťují v domě ustálenou vnitřní teplotu
a regulují vzdušnou vlhkost. Veškeré vnitřní
omítky jsou z místní hlíny.
Byly ponechány ve své
přirozené barevnosti.
Fasádní obklady, okna,
dveře a vnitřní podlahy
jsou z dubového dřeva,
vše napuštěno přírodním
olejem. Hlavní vytápění je
stěnové (sálavé), přitápí se
dvěma krby na dřevo. Ohřev
vody pro topení i pro teplou
užitkovou vodu se provádí
kotlem na dřevěné peletky,
doplněným solárními
kolektory.
Na stavbě se používaly
tradiční řemeslné postupy.
Jako příklad lze uvést
kamenné podezdívky
a vnitřní kamennou zeď
z rozštípnutých místních
kamenů z břehů nedaleké
řeky. V koupelnách se
nacházejí voděodolné
dekorativní omítky
Tadelakt (takzvané
marocké štuky). Celý
dům má vnitřní příčky a vnitřní plochu
obvodové stěny vyzděné z nepálených cihel,
což zajišťuje dobrou akumulaci tepla ze
stěnového topení v zimě a také akumulaci
chladu při nočním větrání v létě. Tím se šetří
v zimě energie na noční přitápění a v létě
energie potřebná k chlazení. V celém domě
se úžasně spí a regeneruje. Je to hlavně díky
přírodním povrchům bez laků a bez plastů.
Hliněné omítky udržují v domě příjemné
mikroklima. Vzduch tak přirozeně obsahuje
dostatek volných záporných iontů, které
jsou pro naše zdraví příznivé. Jejich vzniku
pomáhají i dva otevřené krby a nedaleké
jezírko vedle domu. V interiérech je cítit
přírodní dřevo dubových podlah a občas,
většinou navečer, vnikne do domu závan
vůně moře…
MŮJ DŮM 11 · 2015

Rozsviťte si
Vánoce!
Více než

30 druhů

vánočních
světel

Jídelna na jižní straně domu. Velké francouzské okno
směřuje na terasu. Je stíněno přesahem balkonu
a pergolou. Střední zeď je vyzděná z kamenů sbíraných
na březích nedaleké řeky. Základ přírodní barvy hliněných
omítek vytvářejí jíly těžené v místě stavby

inzerce

Vstupní hala na severní straně domu. Schodiště je
přikloněno ke vstupním dveřím ze zádveří a dynamicky
se zvedá do 1. patra. Klesající úrovně podlah v pravé části
obrázku sledují svažující se pozemek. Obraz na skle vznikl
z inspirace majitelky pár dnů po nastěhování do domu

EMOS Lighting
zakoupíte u všech dobrých
elektroprodejců.

lighting

www.emos.eu

Obývací prostor s ložnicí v 1. patře s průhledem
do šatny. Prostor na spaní je oddělitelný
posuvným závěsem. Oválným oknem proniká
do prostoru ložnice světlo zapadajícího slunce.
Vedle okna je otevřený krb

Koupelna s marockými štuky
na stěnách je propojená posuvnými
dveřmi s obývacím prostorem a ložnicí
v 1. patře. Pod stropy probíhá úzký
prosklený pás. Prochází jím jemně
světlo mezi pokoji. Pocitově se odlehčí
stropy a vynikne tak jejich zaoblený tvar
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Kuchyně na východě domu
je osvětlená ranním sluncem.
Kombinovaný sporák umožňuje
topit dřevem. Podle principů
feng-šuej je od sporáku vidět
při vaření na vstupní dveře
do kuchyně. Živel vody je
na východě a je od živlu ohně
přiměřeně vzdálen

Koupelna hostů na severní
straně domu. Umyvadlo,
vana i stěny jsou povrchově
upraveny marockými štuky. Tvary
sochařsky ztvárněného umyvadla
a vany byly tvořeny společně
s majitelkou

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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tajná
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WC
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Oldřich Hozman (1964)

koupelna
šatna
pokoj pro hosty
ložnice

obývací prostor

pokoj pro hosty
koupelna

patro

obytné prostory I zázemí

spíž
zádveří
technická místnost
kuchyň
hala

obývací prostor

Autorizovaný architekt,
absolvent Vysoké školy
uměleckoprůmyslové
v Praze, obor architektura, interiéry a design nábytku. Během
vysokoškolského studia
pobýval na stáži na University of Industrial
Arts v Helsinkách. V roce 1993 založil vlastní
architektonickou kancelář Studio ARC. Věnuje
se projektům ekologické architektury, interiérům a nábytku z přírodních materiálů, designu
a výstavnictví. Svým klientům umožňuje, aby
se tvořivě podíleli na návrzích staveb. Ve své
tvorbě pracuje s principy baubiologie, feng-šuej, sakrální geometrie a geomantie. Věnuje se
tvorbě ekologických zahrad. Při jejich ztvárnění uplatňuje jemné síly přírody, principy biodynamického zemědělství a sakrální architektury.
Navrhuje zážitková prostředí pro lidskou hru
a pro prohloubené zážitky smyslů. Věnuje se
organické architektuře a celostním způsobem začleňuje zdravý vývoj člověka a přírody
do souvislostí s vývojem lidského vědomí.
Kontakty:
Studio ARC, ateliér celostní architektury
akad. arch. Oldřich Hozman
Na Zájezdu 16/1945, 101 00 Praha 10
tel.: 235 311 622
e-mail: arc@arc.cz
www.arc.cz

pracovna
jídelna

s lovo au To R a
přízemí

Technické údaje
Užitná plocha (dvě podlaží): 224 m² + (terasa 65 m² a balkon 67 m²)

„U této stavby jsem zažil, jak se klientka
s celou svojí rodinou hluboce duševně spojila
se vznikající stavbou i místem stavby. Celou
stavbou aktivně žili. Nyní tam rádi bydlí
a o dům se pečlivě starají. Na počátku jsem
jim umožnil, aby se autorsky podíleli na navrhování tvarů domu. Společně jsme stavbu
modelovali. Ukázal jsem jim také, jak jemněji
vnímat nálady různých zákoutí na pozemku. To
v nich probudilo entuziasmus a lásku k domu
i místu.“

Zastavěná plocha: 185 m²
Konstrukce: dřevostavba s vnitřní přizdívkou a příčkami z nepálených cihel
Střecha: zatravněná zelená střecha
Výplně otvorů: okna dřevěná s izol. dvojsklem Uw = 1,3 W/m²K

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

Vytápění a větrání: stěnové a podlahové topení, kotel na peletky a dva krby, přirozené větrání koupelen, šaten, kuchyně, technické místnosti
Úspory energie: zateplení dřevovláknitou vlnou tl. 40 cm, nízkoenergetická stavba, tepelná ztráta
objektu 12,6 kW, spotřeba energie na vytápění 25 kWh/m² za rok.
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komerční prezentace

Nechte vstoupit přírodu do vašich domovů
se dveřmi SAPELI

Modelová řada dveří HANUM se zapuštěnými
háčky najde uplatnění jak v ložnici, koupelně,
chodbě, tak i v dětském pokoji

Víte, co je dýha? Mezi lidmi panuje
chybná myšlenka, že dýha je masiv.
Není to ale pravda. Dýha je velmi
tenký plátek dřeva, který vzniká
krájením či loupáním kmene stromu.
Neexistuje tedy žádná umělá dýha,
jak někteří levní výrobci nábytku rádi
používají u svých produktů. Každý
kus dýhovaného nábytku je originál,
který vytvořila sama příroda, a ta je
tím nejlepším designérem. A to vědí
i v SAPELI, z jejichž produkce pramení
až 2/3 dýhovaných dveří v celé ČR.
V nabídce SAPELI, největšího českého
výrobce interiérových dveří, najdete
přes 100 dekorů klasických i exotických
dýh. Svoje dýhované výrobky ošetřují
čtyřmi vrstvami UV laku, který důsledně
chrání jejich unikátní povrch. Nyní
si pro všechny milovníky přírodních

povrchů přichystali v SAPELI jedinečnou
akci. Při nákupu dveřního kompletu
v některé ze 100 dýh získáte designová
řešení jako bonus zdarma. Vaše nové
dveře tak můžete zdarma vyšperkovat
o bezfalcové provedení, které je
charakteristické hladkým propojením
dveří a zárubně. Tiché a dokonalé
zavírání dveří vám usnadní magnetický
zámek, který navíc zaručuje vyšší
bezpečnost pro vaše děti. A k moderním
dveřím se hodí i kolmé napojení
nadpraží a obložek zárubní, tzv. Obtus
zárubeň, kterou nyní dostanete za cenu
klasických Normal zárubní. Navíc
vybrané druhy dýh mají pro vás nyní
za super akční ceny. Ušetřit tak můžete
až 7 500 Kč při nákupu dýhovaného
kompletu. Nabídka platí do 31. 12. 2015.
Více na www.sapeli.cz

Dveře Harmonie v kombinaci světlé dýhy
s mléčným sklem prosvětlí každý pokoj, ale
zároveň zaručí i pocit soukromí

ServiS Pr ávo

Stavební a jiné pr ávo
Z á sa h od sousedů

Někdy se stavba či rekonstrukce domu neobejdou bez využití či zásahu do sousedního
pozemku. Jak tuto situaci upravují občanský zákoník a stavební zákon, naznačuje konkrétní
příklad našeho čtenáře, který souvisí se zateplením domu na sousedním pozemku.
TexT: Tomáš Blažek, foTo: ThinksTock
Z dopiSu čtenáře
Bydlím v domě bývalé manželky, přičemž vztahy mezi námi nejsou ideální (ona zde nebydlí
a nekomunikujeme spolu). Téměř na hranicích
pozemku tohoto domu si soused postavil
rodinný dům. U této hranice mám na záhonu
nasázené brambory a jinou zeleninu. Soused
za mnou nedávno přišel s otázkou, zda si
v záhonu může postavit lešení potřebné pro
zateplení a omítnutí stavby. Řekl jsem mu,
že až po sklizni. S tímto nesouhlasil a uvedl,
že záležitost předá stavebnímu úřadu. Proto
jsem navštívil stavební úřad a vznesl jsem
dotaz, zda si zde soused může postavit lešení
a provádět zmíněné stavební práce přes můj
nesouhlas. Pracovnice stavebního úřadu odpověděla, že ano. Sdělila mi, že nejsem vlastníkem pozemku, a tak nejsem ani účastníkem
příslušného stavebního řízení a nemohu do něj
nijak zasahovat.
Proto mám několik dotazů:
1. Jakožto uživatel nemovitosti (mám zde
trvalé bydliště) nejsem účastníkem stavebního
řízení a stavební úřad se nemusí mými připomínkami zabývat?
2. Může si stavitel sousedního domu postavit
lešení do zahrady mezi osázené plodiny a tím
poškodit úrodu přes můj nesouhlas?
3. Mohu alespoň požadovat, aby soused tyto
práce provedl komplexně včetně všech dokončovacích prací (terénní úpravy apod.), aby
například tyto práce nepřesunul na příští rok?
4. Musím kdykoliv povolit sousedovi vstup
a provádění prací spojených s jeho domem
na sousední pozemek, který užívám, jak de
facto tvrdí pracovnice stavebního úřadu?
Pokud nejsem majitel pozemku, tak do toho
nemám co mluvit?

S
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ituace, kdy se stavebník při
realizaci určitého stavebního
záměru neobejde bez využití
sousedního pozemku, upravuje
především § 1022 zákona

č. 89/2012 sb., občanského zákoníku
v platném znění. Ten stanoví, že nemůže-li
se stavba stavět nebo bourat, nebo nemůželi se opravit nebo obnovit jinak než užitím
sousedního pozemku, má vlastník právo
po sousedovi požadovat, aby za přiměřenou
náhradu snášel, co je pro tyto práce potřebné.
žádosti nelze vyhovět, převyšuje-li sousedův
zájem na nerušeném užívání pozemku
zájem na provedení prací. na tuto úpravu
navazuje na veřejnoprávní úrovni úprava
obsažená v § 141 zákona č. 183/2006 sb.,
o územním plánování a stavebním řádu
v platném znění (dále jen „stavební zákon“).
Podle uvedeného ustanovení pro vytvoření
podmínek k provedení stavby nebo její změny,
nutných zabezpečovacích prací, nezbytných
úprav, udržovacích prací a k odstranění stavby
nebo zařízení může stavební úřad uložit
těm, kteří mají vlastnická nebo jiná věcná
práva k sousedním pozemkům či stavbám

na nich, aby umožnili provedení prací ze
svých pozemků nebo staveb, pokud mezi
zúčastněnými osobami nedošlo k dohodě.
Účastníkem takového řízení je přitom ten,
v jehož prospěch má být povinnost uložena,
a ten, z jehož pozemku nebo stavby mají být
práce prováděny.
o uložení povinnosti strpět provedení
prací může stavební úřad rozhodnout buď
v samostatném rozhodnutí vydaném podle
§ 141 stavebního zákona, nebo (což bývá
v praxi častější) v jiném rozhodnutí podle
stavebního zákona, typicky ve stavebním
povolení (kdy uložení povinnosti podle § 141
stavebního zákona bude tvořit jeden z výroků
stavebního povolení).
Tak tomu bude nejspíše i ve věci, která se
týká tazatele. omítnutí a zateplení stavby je
totiž takovým stavebním záměrem, u něhož
musí stavebník zpravidla požádat o vydání
stavebního povolení. může se stát, že některý
Můj důM 11 · 2015
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stavební úřad bude v konkrétním případě
akceptovat i takový výklad, že jde o záměr,
který podléhá méně formálnímu režimu tzv.
ohlášení [tomuto režimu podle § 104 odst. 1
písm. k) stavebního zákona podléhají stavební
úpravy, kterými se nezasahuje do nosných
konstrukcí stavby, nemění se její vzhled,
a které nevyžadují posouzení vlivů na životní
prostředí].
Avšak i v případě záměru, který se pouze
ohlašuje, musí stavebník spolu s ohlášením
stavebnímu úřadu předložit také souhlasy
osob, které mají vlastnická práva nebo práva
odpovídající věcnému břemenu k pozemkům,
které mají společnou hranici s pozemkem,
na kterém má být stavební záměr uskutečněn
[viz § 105 odst. 1 písm. f ) stavebního zákona].
Pokud stavebník takový souhlas nepředloží
a zároveň je zřejmé, že k uskutečnění záměru
bude využití sousedního pozemku nezbytné,
nevydá stavební úřad souhlas s provedením
ohlášeného záměru, ale zahájí stavební řízení.
Dojde tak k „překlopení“ ohlašovacího
režimu do režimu řízení o žádosti o vydání
stavebního povolení.

Kdo je účastníkem řízení?
V tomto řízení je pak podle § 109 stavebního
zákona (vedle dalších v zákoně uvedených
osob) účastníkem jednak vlastník sousedního
pozemku nebo stavby na něm, můželi být jeho vlastnické právo prováděním
stavby přímo dotčeno, jednak ten, kdo má
k sousednímu pozemku právo odpovídající
věcnému břemenu, může-li být toto právo
prováděním stavby přímo dotčeno. Také podle
§ 141 stavebního zákona platí, že účastenství
v řízení o vydání předmětného rozhodnutí
není omezeno pouze na vlastníka pozemku,
který stavebník potřebuje pro uskutečnění
svého stavebního záměru. Účastenství
v daném řízení svědčí rovněž osobám, které
mají jiná věcná práva k danému pozemku.
Ve všech popsaných eventualitách tedy
zákon rozlišuje mezi postavením osob, které
mají k dotčené nemovitosti vlastnické právo
nebo právo odpovídající věcnému břemenu,
popřípadě jiné věcné právo (například
zástavní nebo zadržovací právo), a osob, které
mají k nemovitosti právo závazkové povahy
(osoby, které mají pozemek či dům v nájmu).
Prvně uvedené osoby mají postavení účastníků
řízení, ostatní nikoliv.
Z formulace dotazu čtenáře není zcela
zřejmé, jak je tomu v jeho případě, neboť
neuvedl, na základě jakého právního titulu
dům a pozemek své bývalé manželky užívá.
Pokud se tak děje na základě nějakého
věcného práva (například na základě
zřízeného věcného břemena), pak s ním

stavební úřad musí jednat jako s účastníkem
řízení, které se v dané věci vede. Pokud
tomu tak však není, pak je účastníkem řízení
pouze vlastník pozemku, tj. bývalá manželka
tazatele. Skutečnost, že má tazatel v domě
nacházejícím se na tomto pozemku hlášen
trvalý pobyt, je pro tyto účely nevýznamná.
V dané věci to sice může působit potíže
plynoucí z toho, že mezi tazatelem a jeho
bývalou manželkou panují napjaté vztahy.
Obecně však platí pravidlo, podle nějž
stavební úřad nejedná jako s účastníky řízení
s nájemci sousedních pozemků (případně
s osobami v obdobném postavení), ale
s jejich majiteli, respektive s osobami, kterým
k pozemkům svědčí jiné věcné právo. Je pak
na majitelích pozemků, aby zájmy svých
nájemníků v těchto řízeních hájili. Pokud tak
nečiní, jde o soukromý problém mezi nimi
a jejich nájemci, který si musí vyřešit mezi
sebou. Zákon stavebnímu úřadu neumožňuje
jiný postup.
Na druhou stranu platí, že stavební úřad
ukládá povinnosti podle § 141 vlastníkovi
nebo osobě s jiným věcným právem
k pozemku, který je zapotřebí k provedení
předmětného stavebního záměru. Tato osoba
pak stavebnímu úřadu odpovídá za to, že
uložené povinnosti budou vykonány a že
jejich plnění nebude nikdo bránit. Takže
je i v zájmu vlastníka pozemku vystupovat
v příslušném řízení vedeném stavebním
úřadem aktivně a dosáhnout toho, že
rozhodnutí vydané stavebním úřadem bude
akceptovatelné pro všechny dotčené osoby
(včetně jejích nájemníků).

Pravidla hry
Ať je v daném případě tazatel účastníkem
vedeného řízení či nikoliv, zcela jistě to
neznamená, že může soused vstupovat na jím
užívaný pozemek libovolně a bez omezení.
Pokud soused nedostane potřebný souhlas
s užitím pozemku pro účely realizace svého
stavebního záměru, musí se domáhat toho,
aby povinnost strpět užití předmětného
pozemku uložil vlastníkovi (nebo jiné osobě
s věcným právem k pozemku) stavební úřad.
Stavební úřad pak musí v rozhodnutí, kterým
takovou povinnost uloží, přesně vymezit,
jaké práce lze na pozemku provádět, v jakém
rozsahu lze pozemek využít, vymezit časové
rozmezí provádění prací atd. Pokud je to
nezbytné, může stavebníkovi stanovit též
další omezující podmínky, které zajistí, že
prováděnými pracemi bude rušit užívání
sousedních pozemků co nejméně. Stavební
úřad nemůže vystavit stavebníkovi jakýsi
bianco šek k tomu, aby si na sousedním
pozemku dělal, co se mu zlíbí.

Povinnost
jen ve veřejném zájmu
Nelze zapomínat také na to, že stavební úřad
je oprávněn rozhodnout o uložení opatření
na sousedním pozemku podle § 141 stavebního zákona pouze v případě, že je to ve veřejném zájmu. Zároveň je povinen v rozhodnutí
odůvodnit, v čem spatřuje v konkrétním
případě naplnění podmínky veřejného zájmu
[viz § 132 odst. 2 písm. g) a odst. 5 stavebního
zákona].
Stavební zákon dále výslovně stanoví, že ten,
v jehož prospěch stavební úřad rozhodl o opatření na sousedním pozemku, musí dbát, aby
co nejméně rušil užívání sousedních pozemků nebo staveb a aby prováděnými pracemi
nevznikly škody, kterým je možno zabránit.
Po skončení prací je povinen uvést sousední
pozemek nebo stavbu do předchozího stavu.
Nesplní-li tuto povinnost nebo nedojde k jiné
dohodě, postupuje se podle obecných právních
předpisů o náhradě škody.
Uložením povinnosti strpět užívání pozemku
podle § 141 stavebního zákona tak není nijak
dotčeno ani právo na přiměřenou náhradu
za užití pozemku (plynoucí z § 1022 občanského zákoníku), ani právo na náhradu škody
způsobené při tom stavebníkem (plynoucí
z § 1021 občanského zákoníku v případě, že
jde o škodu způsobenou vlastníkovi pozemku,
anebo z obecných ustanovení občanského
zákoníku o náhradě škody, pokud jde o škodu
způsobenou jiným osobám). Jedná se však
již o nároky soukromoprávní, o kterých není
stavební úřad oprávněn jakkoliv rozhodovat.
Je tedy na vlastníkovi pozemku, případně
na dalších dotčených osobách, aby se dohodli
na těchto náhradách se stavebníkem. Pokud
se nedohodnou, mohou je po stavebníkovi
vymáhat občanskoprávní žalobou.

autor

Mgr. Tomáš Blažek
Pracuje na Krajském soudě v Hradci Králové,
dříve působil šest let na Nejvyšším správním
soudě. Kontakt: tomas.blazek@gmail.com
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Barbora Špotáková
je v současnosti naše
nejúspěšnější atletka, ale
také a především maminka
dvouletého Janečka
a polovina sehraného
tandemu, který tvoří se svým
přítelem Lukášem. V Unhošti
u Prahy si vloni společně
postavili dům, který promysleli
do posledního detailu.

B

ára s Lukášem bydleli
v malém bytě v centru
Prahy a stejně jako mnoho
jiných lidí toužili po větším
prostoru a hlavně po přírodě.
„Lukáš je navíc velký kutil,
velmi zručný, nedovedl by jen tak sedět
v bytě. a já jsem taky nejradši na zahradě
nebo v lese,“ vysvětluje důvody, proč se pustili
do stavby domu, dvojnásobná olympijská
vítězka a mistryně světa v hodu oštěpem.
Mává přitom na rozloučenou malému
janečkovi, kterého si převzala babička. Tak
tahle ruka dokáže hodit oštěp 70 metrů
daleko, pomyslím si, a později si dohledám, že
je to přesně 72,28 metru!

Strategická Unhošť
Bára s Lukášem jsou zvyklí plánovat
a všechno předem hodně promýšlet. Proto
i lokalitu pro stavbu domu vybírali velmi
pečlivě.
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„Pozemek jsme si koupili před pár lety
za první společně našetřené peníze. Vyhlídli
jsme si ho v unhošti u Prahy. Vybrali jsme si
středobod mezi Prahou, kde často pobýváme,
Sýkořicí, kde bydlí Lukášovi rodiče, kladnem,
kam jezdím trénovat, a Berounem, kde Lukáš
pracuje jako profesionální hasič. V unhošti,

jenom 1,5 km od nás, navíc bydlí moje
maminka. je už v důchodu a s janečkem
nám hodně pomáhá. Babička – to je základ.
Bez ní bych návrat po mateřské ke sportovní
kariéře určitě takhle nezvládla. když jedu
do Prahy na trénink, vysadím u ní janečka
a pokračuju dál. Syna často hlídá i druhá
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babička v Sýkořici, ale ta je ještě zaměstnaná.
Každopádně máme všechno dobře
zorganizované,“ pochvaluje si Bára a na moji
otázku, zda netoužili po „zapadlejším“ místě
někde v přírodě, vrtí hlavou. „Kdepak, Unhošť
nám vyhovuje svojí velikostí. Žije tu 5 000
obyvatel a je tu veškerá občanská vybavenost.
Baví nás, že si můžeme dojet na kole
na nákup a že třeba i později nebudeme muset
Janečka nikam vozit. Nechci být taxikářka.“

Náročný rok
Zajímá mě, jestli Bára, která loni začala opět
trénovat a do toho se starala o malého syna,
měla čas se do stavby zapojit, nebo zda to
spíš byla starost jejího partnera. „Lukáš si vzal
stavbu na svá bedra. Poslední dva roky je to,
s nadsázkou řečeno, náplň jeho života. Ale
my jsme zvyklí dělat všechno společně. Takže
přípravy na stavbu probíhaly tak, že Lukáš
všechno nastudoval, technologie a postupy,
připravil mi jakýsi předvýběr a pak jsme o tom
spolu diskutovali a hledali nejvhodnější řešení.“
Často se scházeli s architektem a společně
dům tvořili. Mnoho prací na stavbě si dělal
Lukáš sám nebo s pomocí kamarádů. „Loňský
rok byl docela náročný. Až se divím, že jsme
to tak dobře zvládli. Narodil se nám syn,
postavili jsme dům. Pro mě bylo nejhorší
dojíždět z Prahy na stavbu, přitom jsem
vozila Janečka s sebou na tréninky na Julisku.
To jsem ještě byla ve skupině s Honzou
Železným a musela jsem se řídit pravidly
skupiny.“
Situace ohledně trénování se pak vyvinula
tak, že se Bára stala trenérkou sama sobě.
Jak se na tuto změnu dívá s odstupem času?
„Je to velká zkušenost. A kdy jindy si zkusit
trénovat sama sebe než nyní? Naprosto to
splnilo mé očekávání. Čas si teď řídím podle
sebe, což je s dítětem velmi důležité. A když
jsme se nyní přestěhovali do Unhoště, vše se
ještě zjednodušilo – například se každý den
neprodírám zácpou aut do Prahy.“

Nejlepší technologie
V jednom rozhovoru, který vyšel asi před
sedmi lety, Bára říká, že touží po „přírodním
domku“. Ptám se, co tím myslela. Jenom
se usměje a zavrtí hlavou. „To mě nejspíš
upoutalo, jak někdo staví z hlíny nebo ze
slámy. Naštěstí můj Lukáš je velmi rozumný,
takže mě vždycky usměrní. Navíc jako
profesionální hasič vybírá takové materiály,
aby vydržely třeba sto let. Nemá moc rád
alternativní přístupy, věří tradičním postupům
i materiálům.“
Proto se také hned od začátku rozhodli
stavět cihlový dům. „O dřevostavbě jsme
vůbec neuvažovali. Lukáš dřevo na stavbě

nechce a zároveň jsme nechtěli žádnou
termoizolaci. Osobně se mi dost příčí, jak se
všechno obkládá polystyrenem. Připadá mi
divné, že bych si měla dát na cihlovou stěnu
ještě nějakou vrstvu polystyrenu nebo vaty…
Proto se nám tak zalíbila cihla Heluz, která
už je vyplněná polystyrenem. Lukáš všechny
technologie dlouho studoval a nakonec
se dobral toho, že to bude nejlepší řešení.
Původně jsme ani nevěděli, že se jedná
o český výrobek. Cihlu plněnou polystyrenem
Lukáš objevil na jednom rakouském webu,
až posléze jsme zjistili, že se jedná o výrobek,
který tam dodává česká firma Heluz.“
A jak se tato volba osvědčila? „Jsme
maximálně spokojeni. I v letošních vedrech
byl uvnitř domu pořád příjemný chládek.
Cihly plněné polystyrenem fungovaly
perfektně i v zimě. Máme tepelné čerpadlo,
a i když byly mrazy, topili jsme jen trochu
a v domě bylo pořád krásně teplo,“ pochvaluje
si Bára a upozorňuje mě na další pozitivní
zkušenost. Od chvíle, kdy dostavěli, neměli
prý v domě vůbec žádnou vlhkost. „Většině
lidí se dlouho rosí okna, ale u nás nic
takového nenastalo. To podle mne dělá ta
cihla.“

Okna byla oříšek
„Přes zimu jsme dům ‚testovali‘, protože jsme
zařizovali interiéry,“ pokračuje Bára. „Největší
boj s architektem jsme svedli o velká okna.
On by totiž býval nejraději prosklil všechny
stěny, ale to jsme nechtěli. Nelíbí se mi, když
jsou v pokojích okna až na zem a pak venku
falešné zábradlí. Takže jsme pár velkých
oken předělali na okna s parapetem. Všechny
úpravy jsme ještě diskutovali s dalšími dvěma
odborníky – nenechali jsme to na názoru
jednoho člověka. Myslím si, že se nám to
vyplatilo. Každý z nich totiž na našem plánu
něco vylepšil. Často slýcháme od lidí, kteří si
postavili dům, jak říkají, kdybych stavěl znovu,
udělal bych tohle a tohle úplně jinak… Ale
my jsme zatím na nic takového nepřišli.
Svoje bydlení jsme ani nijak záměrně
nesměřovali do nějakého módního trendu.
Chtěli jsme, aby náš dům byl pohodlný
a útulný. Měli jsme jednu fotku, která nám
posloužila jako inspirace, a náš současný
interiér se jí velmi podobá. Máme také
lesklou bílou kuchyň, o níž si myslíme, že se
hned tak neokouká, a našli jsme si zajímavou
dlažbu v podobě hexagonů. Tu jsme koupili
ve třech různých odstínech, které jsme různě
zkombinovali. Dlažba vypadá jako plástve
medu. Je krásná a praktická – vůbec na ní není
vidět špína. Lesklé a barevné hexagony jsme
také použili jako obklad kuchyně. Vypadá to
výborně.“

Druhá šance pro nábytek
Bára Špotáková měla při rozmýšlení interiérů
nového domu zkušenou pomocnici – Gábinu
Hámovou, manželku zpěváka a moderátora
Aleše Hámy, která je bytovou designérkou.
„Shodly jsme se v tom, že se nám líbí
kombinace moderního a starého nábytku.
Takže třeba v jídelně teď mám velký dubový
stůl a k němu každou židli jinou. Všechno to
jsou původní staré kusy, které jsme s Gábinou
někde levně nakoupily, pak dostaly nové
čalounění a prošly renovací. Nad stolem nám
zase visí originální světla ze 70. let. Jsem
ráda, když starý nábytek dostane další šanci.
Navíc to kuchyň a obývák krásně oživilo,“
pochvaluje si Bára.
Ptám se, jestli má v domě i nějaký starý
rodinný nábytek, třeba po prarodičích.
„Maminka pochází z deseti dětí, tam žádný
nábytek neměl šanci se dochovat, a babička
byla Maďarka. Bydlela v Košicích, a když se
stěhovala k nám, sbalila si jen to nejnutnější…
Nábytek s sebou nevozila.“
Nábytek se sice po maďarské babičce
nezachoval, ale její geny Bára nezapře. „Umím
skvělý perkelt (pozn. red.: pörkölt je typické
maďarské jídlo) a taky mě to pořád táhne
do Maďarska, hlavně do zdejších termálních
lázní. Jelikož můžu na dovolenou jenom
na podzim, je to ideální volba. Nepotřebuju
Karibik, stačí mi termály.“

K p t. I n g . B a r B o r a Š p otá Ková
• Narodila se 30. 6. 1981 v Jablonci nad Nisou.
• Ke sportu ji přivedli rodiče. Celá rodina, maminka, otec i bratr, dělala atletiku závodně.
• Po tatínkovi má slovenské a maďarské geny.
• V r. 2009 absolvovala Českou zemědělskou
univerzitu, obor životní prostředí.
• Jejím životním partnerem je profesionální
hasič Lukáš Novotný, s nímž má syna Janka
(2013).
• V současnosti je naší nejúspěšnější atletkou.
• Je členkou armádního sportovního centra
Dukly Praha.
• Největší sportovní úspěchy: dvojnásobná
olympijská vítězka z LOH 2008 v Pekingu
a LOH 2012 v Londýně.
• Od 13. září 2008 je také držitelkou světového
rekordu v hodu oštěpem v ženské kategorii
s výkonem 72,28 metru.
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Typový rodinný dům
MAPLE 20 passive

Extrémně úsporný dům Maple 20 passive
potřebuje na vytápění jen 14 kWh/m2 za celý rok
Maple 20 passive, to je moderní a stavebně jednoduchý objekt s netradičně řešeným schodištěm, ale s jasně
čitelnými architektonickými rysy. Tutéž čitelnost lze vysledovat také v jeho půdorysu, v němž je kladen důraz
na orientaci dispozice domu ke světovým stranám a z nich vyplývajícího využití energetické efektivity přírodních
zdrojů, které se stává trendem naší doby.
Na jedné straně je tak logické soustředění
komunikačních ploch, technických a hygienických
místností v zastíněné straně domu, na straně
druhé potom obytné místnosti s rozlehlými
prosklenými plochami směřujícími vstříc slunci.
Máme co do činění s jedním z prvních typových
pasivních domů na českém trhu. Stavební systém
VELOX, z kterého je dům konstruován, se výrazně
podílí na skutečnosti, že tato stavba bezpečně
plní všechny žádané parametry. Pasivní či
nízkoenergetické domy jsou právě z důvodu
ekonomické nenáročnosti řešeny tak, aby byly
výrazně prosklené (příjem tepelné energie ze
slunečního záření okny) na směr jiho-západní
a zároveň aby ze severní strany bylo co nejvíce
plných stěn (s daleko lepšími tepelněizolačními
parametry, než mají sebelepší okna) tak, aby
z domu neunikalo teplo.
Kvalita pasivních domů je také dána
jednoduchými tvary a účelnými dispozicemi.
Proto, pokud si říkáte, že dům se vám líbí, ale
rádi byste jej poupravili, musíme vás upozornit

na nutné konzultace a několikeré výpočty v rámci
přípravy projektové dokumentace v pasivní formě.
Naproti tomu kdo přemýšlí pouze o posunutí
nenosných příček či o úpravě šatny, může
využít velmi výhodné ceny typové projektové
dokumentace pasivního domu MAPLE 20 passive
a svoji kreativitu s chutí vložit do zařízení interiéru,
výběru obkladů a dalších materiálů.
I když dům disponuje relativně malou zastavěnou
plochou 103,16 m², krásně se v něm bude žít
i 4členné rodině. Navíc díky měrné potřebě tepla
na vytápění 14,0 kWh/m² za rok se stává žádaným
jak z důvodu energetické nenáročnosti, tak i díky
svému dispozičnímu řešení a exteriérové podobě.
V domě s obestavěným prostorem 557,10 m3
je navržena technologie rekuperace vzduchu
v kombinaci s akumulací tepla v integrovaném
zásobníku a zemní výměník. Komfortní systém
teplovzdušného vytápění a větrání s rekuperací
spočívá v dvojzónovém uspořádání okruhů
vzduchotechnických rozvodů v rodinném domě:
– primární okruh zajišťuje cirkulační teplovzdušné

vytápění s přívodem vzduchu podlahovými
mřížkami do každé obytné místnosti, případně
chlazení přes zemní výměník tepla nebo strojní
chlazení
– sekundární okruh zajišťuje úplně oddělené
odvětrávání sociálních zařízení, kuchyně,
případně šatny s rekuperací tepla
– při větrání je do cirkulačního vzduchu
přimícháván čerstvý vzduch po rekuperaci
tepla. Tím je zajištěn přívod větracího vzduchu
do obytných místností. Oba okruhy vzduchotechnických rozvodů vyúsťují do společné
vzduchotechnické jednotky DUPLEX.
Stejně tak i integrovaný zásobník tepla (IZT) pro
solární ohřev teplé užitkové vody a solární podporu
vytápění, s horní vložkou pro ohřev TUV, spodní
vložkou solárního výměníku pro připojení solárních
kolektorů je neoddělitelnou součástí řešení. IZT
je potom možné připojit i na kotle i na tepelná
čerpadla. Neposlední z řady technologických
možností využívání „přirozené energie země“ je
zemní výměník tepla (ZVT) sloužící k přirozenému
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domu Maple 20
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právě stavební systém VELOX od firmy
Hoffmann, spol. s r. o., Chrudim, zde jsou
odpovědi:

1. Téměř 60letá tradice a prověřenost
měrná
měrná
potřeba
potřeba tepla
tepla na
na vytápění
vytápění 17,0
17,0 kWh/m
kWh/m22.a
.a
systému VELOX (výroba zahájena

Náklady na provoz
domu (vytápění) jsou
nízké, vzhledem k tomu,
že dům je navržen ze
stavebního systému
VELOX – „ztraceného
bednění“ na bázi
štěpkocementových
desek. Už označení
„passive“ naznačuje, že
všechny pasivní rodinné
domy z nabídky firmy Hoffmann jsou navrženy
se zřetelem na jejich tepelné ztráty v kategorii
pasivních rodinných domů s celkovou roční
spotřebou tepla do 15 a do 20 kWh/m2 (s možností

klimatizování (chlazení) objektů v letním období
a pro předehřívání větracího vzduchu v topném
období. Zároveň chrání rekuperační výměník před
2. Vynikající tepelněizolační vlastnosti
a velká schopnost tepelné akumulace díky
zamrzáváním. Tato varianta využívá jednoduché
sendvičové konstrukci obvodových stěn
uložení potrubí délky 20–25 m v minimální hloubce
3. Obrovská variabilita a stabilita systému
1,8 m pod úrovní terénu. Druhou variantou je
dotace v rámci programu Nová Zelená úsporám –
VELOX daná stavebnicovým systémem
„Solankový“ výměník fungující na principu zemního
ve výši 500 tis. Kč (B.2) a ve výši 350 tis. Kč (B.1);
a následnou zálivkou nosných stěn
plošného
kolektoru
s nemrznoucí
informace najdete
na www.novazelenausporam.cz)
Všechna
Všechna práva
práva autora
autora díla
díla jsou
jsou vyhrazena
vyhrazena aa chráněna
chráněna zákonem.
zákonem.
Bez
Bez souhlasu
souhlasu
je
je zakázána
zakázána
výroba
výroba kapalinou
kopií
kopií aa šíření
šíření tohoto
tohoto architektonického
architektonického
návrhu.
návrhu.
a stropů betonem
v uzavřeném potrubním okruhu v délce cca 130–
s úplnou nezávislostí na potřebě zdroje plynu
4. Komplexní řešení obvodových a vnitřních
170 m. Uvnitř objektu je potom umístěný výměník
a minimalizaci spotřeby elektrické energie. Pro
nosných stěn a stropů (u vícepodlažních
kapalina/vzduch.
dosažení těchto ambicí se proces návrhu maximální
domů) ze stejného materiálu
mírou soustředil na hledání ideálního dispozičního
5. Příznivá cena v porovnání
a architektonického řešení v kombinaci s nejlepšími
s nadstandardními tepelněizolačními
dosažitelnými konstrukčními vlastnostmi systému
RD Maple 20 passive – technické pohledy
vlastnostmi
Velox. Obvodové stěny rodinného domu jsou
6. Odborná a kvalitní realizace
ve skladbě (z vnitřního pohledu): vnitřní deska
zaškolenými pracovníky firmy
VELOX tloušťky 35 mm + 150 mm nosné betonové
7. Úspěšný katalog rodinných domů firmy
jádro + 200 mm stabilizovaného šedého polystyrenu
Hoffmann s řadou oceněných domů
s přídavkem grafitu nalepeného cementovým
mlékem na desce VELOX tloušťky 35 mm (deska
Pokud se chcete o nabídce firmy Hoffmann
dozvědět více, je možné si zdarma vyžádat
VELOX WS EPS plus) a přídavné tepelné izolace
firemní katalog typových domů, ve kterém
tloušťky 80–100 mm. Velkou výhodou systému
najdete uvedené úspěšné domy i kompletní
VELOX je i nadstandardní tepelná akumulace
nabídku PASIVNÍCH DOMŮ: SPRUCE
nosného betonového jádra obvodových a vnitřních
20 passive, LIME 20 passive, MAPLE 20
nosných stěn.
passive, MINERVA PASSIVE a PRIMA
passive.
v Rakousku v roce 1956)

KONTAKT
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
statické části dokumentace na systém
VELOX. Toto vše zdarma.

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 – NA KLÍČ

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.

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

SPRUCE 20 PASSIVE

Hoffmann, spol. s r. o., Chrudim

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

FORTUNA

INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT

...HLEDEJTE NA STÁNCÍCH
NEBO NA INTERNETU
PŘEDPLATNÉ: PREDPLATNE@PREDPLATNE.CZ
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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.
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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
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KRÁLOVÉ

Pražské
Předměstí

Třebeš
37

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).
Můj důM 11 · 2015

DÁREK NA CELÝ ROK

DARUJTE PŘEDPLATNÉ A UDĚLÁTE RADOST 12X ROČNĚ!
NAVÍC UŠETŘÍTE 20 % OPROTI PRODEJI NA STÁNKU.
CHCETE ZDARMA LUXUSNÍ OSUŠKY?
K ročnímu předplatnému získáte 2 osušky ze
série Kongo o rozměru 70 x 140cm v barvách
podle svého výběru (do vyčerpání zásob). Osušky
jsou vyrobeny ze 60 % bavlny a 40 % bambusu,
gramáž: 500 g/m2, cena 299 Kč/ks.

cenný dárek
v hodnotě
598 Kč!

Nabídka je platná pro nové předplatitele v rámci ČR
a objednávky zaslané a uhrazené do 17. 11. 2015.

PŘEDPLATNÉ MŮŽETE OBJEDNAT:
1) na telefonním čísle: 840 306 090
2) e-mailem: mujdum@predplatne.cz

Osušky ze série
Kongo ve čtyřech
sladěných odstínech,
www.siko.cz

3) na internetové adrese: http://www.dumabyt.cz/casopisy/
muj-dum/objednavka/3/
4) pomocí SMS zprávy
5) poštou pomocí objednávkového kuponu

RYCHLÁ A POHODLNÁ OBJEDNÁVKA POMOCÍ SMS

LISTOPAD 2015

CENA 89,90 Kč
4,12 €

www.mujdum.cz

S TAV B A Z A H R A DA I N T E R I É R

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

7

OBJEDNÁVKOVÝ KUPON

PR O VAŠ I
INS PIR ACI

Ano, objednávám si roční předplatné (12 čísel) časopisu
Můj dům za cenu 863 Kč.
Jméno: ........................................

Z Č E H O S TAV Í
BARBOR A
Š P OTÁ KOVÁ

DO MŮ

JA K Á S T Ř EC H A
B U D E D O M U S LU Š E T?
SKŘÍNĚ
Š AT Ů M N A M Í RU

Příjmení: .......................................

Ulice: .........................................................................................................
Obec: ............................................. PSČ: ................................................
Tel.: ................................................. E-mail: ............................................
Datum: ........................................... Podpis: ...........................................

Při obnově
T É M A: PA S I V N Í
předplatného
získáváte na 1 rok
přístup k elektronické
verzi časopisu včetně
archivních čísel
od roku 20 07.

000_tit_new_MD11.indd 1

Kupon vložte do obálky a zašlete na adresu:
A.L.L. Production, s. r. o., P. O. Box 732, 111 21 Praha 1
PS_2015_11

DOMY
12.10.15 13:36

Ještě nedávno se ve vybydleném
zámku proháněla meluzína. Dnes
tu můžete strávit romantickou noc

OD RENESANCE PO BAROKO
Čas od času vezmeme auto a vyrazíme po vlastech českých, abychom se podívali,
jaké rodinné domy u nás přibyly a jak se vyjímají vedle těch starých. Tentokrát jsme
cestu spojili s testováním nového modelu vozidla Hyundai Tucson.
TEXT: MARKÉTA KLOCOVÁ | FOTO: BARBOR A KLOCOVÁ

P

roslulá dálnice D1 nás zavedla
na Vysočinu, kde jsme se chtěli
podívat na Stavbu roku 2014,
rekonstrukci renesančního
zámku Valeč, o kterou se
zasloužil nový majitel zámku
a také jednatel stavební firmy V-stav pan
Bronislav Vala. Do velkorysého areálu zámku
přistavěl k původním hospodářským budovám
i zbrusu novou „stodolu“ ze zateplených cihel
Porotherm, v níž se dnes ukrývá báječné wellness
centrum se dvěma bazény a pěti saunami
a restaurace s výbornou kuchyní. Zde jsme se
posilnili a vyrazili na další cestu.
Už se skoro stmívalo, když jsme u silnice vedoucí
od Jihlavy ke Znojmu objevili tenhle soukromý
zámeček. Napřed jsme nevěřili vlastním očím,
ale pak jsme zjistili, že ho majitel asi koupil se
zahradou. Vlastní obytná vila totiž stála v dáli
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VAŠE DOMY R EDAKCE NA CESTÁCH

Všimněte si potoka, který protéká pod
levou polovinou domu. Jak je vidět, kdo
chce stavět či přistavovat, způsob si najde

Komu se nelení... ten si může dopřát alpský
balkon i na sever od Znojma. Asociaci
na Alpy ruší barva a polovalbová střecha

Střecha sem, střecha tam – nic proti, ale někdy
méně je více. Účel nicméně světí prostředky,
střecha skloněná k jihu totiž nese solární panely

Tady zřejmě bydlí inženýr, který si svůj dům
nakreslil ve sketch-upu. A co nám to připomíná
zasklení vstupu? Aha, kočárkárnu!
Ok, dřevorubecký srub není pro českou
krajinu úplně tradiční. Ale uznejte sami,
že v tomto kontextu se vyjímá parádně...

JA K S E N Á M J E LO
V H Y U N DA I T U C S O N
První dojem: to auto má šmrnc. Kam jsme
přijeli, tam poutalo pozornost. Je to ideální vůz
pro ženy – na silnici budí respekt, má spoustu
místa v kufru na nákupy a hlavně, je vysoký,
takže když z něj vystupujete, vlastně spíše
sestupujete, nemusíte strkat kolena k bradě a hlídat si sukni. Jistě nejen ženy si pak
oblíbí parkovacího asistenta a zadní kameru.
Za skvělou věc lze považovat (vypnutelný)
systém monitorování slepého úhlu – pokud hodíte „blinkr“ a v sousedním pruhu bude příliš
blízko za vámi auto, ozve se varovné pípání.
To se ozve i tehdy, když se budete příliš rychle
blížit k překážce před vámi. Navíc se aktivuje
automatické brzdění!
V interiéru najdete dost místa pro bezpečné
umístění všech svých mobilů a kelímků s nápoji. V zimě si můžete zapnout nejen vyhřívání
předních i zadních sedaček (u předních je
třístupňové), ale i volantu. Rychle si zvyknete
na bezklíčové odemykání a startování. Pohodlná je i elektrická ruční brzda, jen si musíte
zvyknout, že se za ni nedá „zatáhnout“.
Trochu jsme litovali, že nám v Hyundai nepůjčili model s nejsilnějším motorem (2.0 CRDi),
ale „jen“ 1.6 T-GDi. I když otázka zní, kde
bychom sílu motoru využili, protože rozkopaná není jen D1, ale i další silnice okolo, takže
v jednu chvíli nás objížďka objížďky dovedla
až pod posed. Ale zase jsme mohli ocenit
vlastnosti čtyřkolky v terénu. A také snadnou
a intuitivní práci s navigací s osmipalcovým
dotykovým displejem, která nás poměrně spolehlivě informovala o aktuálních problémech
na trase a vždy bezpečně dovedla do cíle.

Barely před vstupem zřejmě obsahují
zbytky použitých barev. Doufejme, že
majitel už žádnou další nehledá!

Baroko nekončí, baroko trvá! Nicméně
přece jen je třeba ocenit jistý příklon
ke střízlivějšímu pojetí...
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Bungalov
PrO DVě rODiNy

Díl 3: Z tr acené beDnění a Z ákl aDová Desk a
blog čtenáře

Po dokončení základových pasů rodinného
dvojdomu následovalo vyzdění ztraceného
bednění a vylití betonové základové desky.
TexT a fOTO: MONiK a KOř íNKOVá

Dilatační spáru mezi domy tvoří vložený
polystyren. Po položení kanalizace se
prostor pod domem vyplnil zhutněnou drtí,
svislé výztužné tyče se zohýbaly směrem
dovnitř, položily kari sítě
a provedla betonáž základové desky

P

amatujete si na klasické
dřevěné bednění stlučené
z prkýnek, které se kdysi
k betonáži používalo?
Dnešní ztracené bednění
z dutých betonových tvárnic
je moderní stavební systém, který usnadňuje
práci, a vyzdívání obvodu základové desky je
s ním úplná hračka.
První řadu bednění jsme založili
do betonové směsi, tím jsme zároveň vyrovnali
horní hrany tvárnic. Pomáhal nám rotační
nivelační přístroj. Ocelové tyče zabetonované
v základových pasech byly rozmístěny podle
délky jednotlivých tvárnic tak, aby každou
tvárnicí procházela 1 tyč. Na tuto první řadu
tvárnic jsme po celém obvodu položili a svařili
podélnou výztuž z tyčí z betonářské oceli
a s přesahem nasucho položili druhou řadu
tvárnic tak, aby jednotlivé dílce byly převázány.
Nakonec jsme obě řady tvárnic zalili betonem.
Při betonáži je důležité, aby betonová směs
zatekla do všech rohů a koutů, proto se
po nalití do každé tvárnice beton pěchuje
(vibruje). K tomu stačí vhodná dřevěná tyč
(dá se zapůjčit i tzv. vibrační tyč na beton)
a pár silných rukou. Betonem se zalévá 2. řada
tvárnic zhruba do výšky necelých dvou třetin.
Mezi základové desky obou domů jsme vložili
polystyren, který zajistil dilatační spáru mezi
bytovými jednotkami.
Následovalo položení kanalizace uvnitř
domu a vyvedení na místech, kde to bude
třeba – tj. toaleta, koupelna a kuchyně.
V projektu jsou všechny tyto provozy
kumulovány do jednoho místa v domě, tak
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Přebytečný beton se ze
základové desky odstraňuje
dřevěnou latí (tzv. strhávání)

aby se minimalizovala jejich délka. Takové umístění šetří materiál
při stavbě, kratší délka potrubí je lepší z důvodu případných oprav
v budoucnu a mokré provozy umístěné v dispozici pospolu výrazně
spoří spotřebu vody a energii na její ohřev.

Vybetonováno za jeden den
Po položení kanalizačního potrubí a záhozu přišel ke slovu opět bagr.
Do vnitřního prostoru navozil tzv. recyklát, směs rozdrcených cihel
a betonu. Tento materiál se v několika vrstvách nahutnil vibrační
deskou až do výše betonu ztuhlého v ztraceném bednění. Poslední
vrchní zhutněnou vrstvu tvořil štěrk. Vnitřní okraje tvárnic jsme
po nahutnění recyklátu (včetně vrchní vrstvy štěrku) ulámali a výztužné
ocelové tyče ohnuli směrem dovnitř. Zároveň jsme celý vnější obvod
základů obložili extrudovaným polystyrenem, který byl znivelován
do požadované výšky základové desky. Tím se zabrání promrzání
základové desky. Nakonec jsme navrch položili kari sítě, které celou
základovou desku spojí a zaručí její kompaktnost. K vylití základové
desky jsme opět použili bagr s míchací lžící. Během jediného dne
byly základové desky na oba domy vylité. Rovinnost základové desky
jsme kontrolovali pomocí rotačního laseru, přebytečný beton jsme
odstraňovali pomocí dlouhých latí. Zůstal rovný a hladký povrch
– absolutně rovná podlaha budoucího domu.
V příštím díle začneme dům stavět do výšky, projdeme založení
první řady a povíme si něco o používaném zdicím materiálu.

Létejte s námi

do celého světa

letenka tam i zpět

ŘÍM

AUTORK A

od 2 460 Kč *

Monika
Kořínková
Spolumajitelka rodinné developerské firmy
a poradkyně v oblasti
bydlení.

letenka tam i zpět

ISTANBUL

od 3 680 Kč *

Kontakt: www.bydlenivkostce.cz

* Cena včetně všech poplatků, platná v době tisku.

inzerce

K letence zajistíme kompletní servis:

Hotová základová deska musí mít
absolutně rovný a hladký povrch

· ubytování · pojištění · víza · pronájem aut
· parkování u letiště

www.studentagency.cz

příště

prosinec 2015
Příští číslo vyjde 18. 11. 2015

samostatní pomocníci

Moderní spotřebiče mají jednoduché
intuitivní ovládání, mnoho problémů
umí řešit samy či se obejdou i bez vás –
ty nejdokonalejší můžete řídit na dálku
prostřednictvím tabletu, mobilního
telefonu či systému inteligentní
domácnosti.

návštěva Zahrady

Velkorysý pozemek u moře nabízí zajímavé
využití a prostor pro dokonalou práci
s květinami, stromy a keři.

orchideje

Dříve to byly rostliny bohatých, ale
moderní technologie šlechtění, množení
a pěstování z nich učinily běžný sortiment
zahradnických center a supermarketů. Stále
častěji bývají spojovány také s Vánoci.

bonsaje

Do malé obce ve středních Čechách architekti ze studia Hipposdesign navrhli přízemní
dřevostavbu, inspirovanou japonskou tradiční architekturou. V interiéru i v atriu s jezírkem,
obklopeni poklidnou meditativní atmosférou, jsme se cítili opravdu jako v magickém světě
Dalekého východu.

Pěstování bonsají spojuje v sobě tajemné
kouzlo přírody s uměním. Miniaturní
stromky na zahradě nahrazují lesy, kameny
hory, potůčky mohutné vodní toky a jezírka
se stávají oceány.

sněhové fréZy

Poradíme vám, jakou techniku nasadit
proti sněhovému nadělení.

inteligentní domy

Jsou založeny na tradičním konceptu
elektroinstalace, jen s jiným způsobem
ovládání mnoha technických zařízení.
Umí vytvořit ideální podmínky
k bydlení a přizpůsobit jej individuálním
požadavkům každého obyvatele.

nanotechnologie

Seznámíme vás s tím, jaké poskytují
výhody a jaké jsou možnosti jejich využití
v domácnosti i na stavbě.

tepelná čerpadla

V oblasti tepelných čerpadel dochází
k velkému pokroku a rozšíření jejich
využití. O možnostech kombinací
tepelných čerpadel s ostatní technikou
v domě a dalších novinkách vás budou
informovat v příštím čísle tři odborníci.

topení pro pasivní dům

Navenek střízlivá moderní architektura, uvnitř pestrá směs stylů a kultur z celého světa.
Hokejista Jiří Novotný a jeho žena Zuzana si v jižních Čechách vytvořili domov, kde se
po celý rok cítí jako na dovolené.
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Pasivní dům si vystačí s minimálním
množstvím energie pro vytápění. Vyžaduje
proto nejen speciální topidla, ale též
komíny s odpovídajícími vlastnostmi.
Těšíme se na shledanou,
redakce Mého domu

BUDOUCNOST
pro Váš interier

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

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

Komplexní
záruky bez
omezení km

Komplexní
záruky bez

