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12 Krása zrozená z funkce

Dům architekta Petra Skrušného není
z ulice vůbec vidět. Za zdí, zdobenou
výtvarnými díly studentů, se skrývá
netušená originální architektura.
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ežíška si kdekdo představuje
jako roztomilé buclaté batolátko
s andělskými křídly (a neláme
si přitom hlavu s tím, jak je
možné, že tak křehké batole unese a pod
stromeček opatrně složí těžkou pračku či
televizi). Někdo zase vidí Ježíška v bodrém
dědečkovi s bílými vousy a značným
stupněm obezity – a většinou už neřeší,
jestli k nám dorazí na saních z východu či
ze západu, zda se spustí po hromosvodu
anebo jak se propasíruje komínem!
Můj Ježíšek ale vypadá úplně jinak.
Nosí montérky a přes rameno má brašnu
s nejrůznějším dílenským náčiním. Došlo
mi to při pohledu na soupis mých vánočních
přání. Kabelky, parfémy, šátky a jiné hadříky
byste mezi nimi hledali marně. Zato tam
najdete vymalování předsíně, zalištování
podlahy a kabelů, skříňku pod umyvadlo,
dřevěný obklad stěny, novou kuchyň, solární
panely na střechu, tepelné čerpadlo, nová
splachovací tlačítka a vodovodní baterie atd.
Mohlo by se zdát, že snad stavíme nový
dům, ale opak je pravdou – to je jen soupis
různých nedodělků a závad, které se za léta
užívání našich nemovitostí objevily. Další
kapitolu pak tvoří technické vymoženosti,
které dříve nebyly, ale nyní by se hodily...
Věřím, že jste na tom podobně. Pokud
stavíte dům či se k tomu chystáte, anebo
vylepšujete své stávající bydlení – a tohle
všechno se u čtenářů Mého domu dá
předpokládat s pravděpodobností hraničící
s jistotou – sníte i vy o Ježíškovi kříženém
se zedníkem, instalatérem, elektrikářem,
truhlářem a topenářem. Přeji vám, ať
k vám letos přispěchá ten správný a ať vám
v průběhu příštího roku splní všechny vaše
sny o lepším bydlení.
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22 Mezinárodní setkání

Minimalistický rodinný dům
s bazénem připomíná vzdálenou
exotickou destinaci. Stejně tak
velkoryse navržený interiér je na první
pohled víc světový než domácí.

22

30 Jemný tanec dokonalosti

Stavba s atriem a jezírkem, hra světel
a stínů, precizní řemeslné zpracování
detailů a kvalitní přírodní materiály
prozrazují inspiraci japonskou
architekturou.

30

S nadhledem a elegancí se v malé
obci Středočeského kraje usadil
dvoupodlažní rodinný dům, jenž
disponuje všemi prvky střízlivé
moderní dřevostavby dobře zasazené
do kontextu místa.

38

44 S výhledem na Tatry

Mladá rodina s dvěma dětmi
se rozhodla zrealizovat svůj sen
o víkendovém bydlení. Do horské
krajiny si původně představovali
klasickou roubenku, osud ale zamíchal
karty jinak.

50 Jako jejich dítě

44

Na ostrově Formentera je zvykem, že se
čerstvě dostavěný dům pokřtí. Majitelé
se rozhodli dát mu po rekonstrukci
jméno „Casa Niños“ – Dům dětí.

56 Vše vložené se vrací

Pětičlenná rodina tráví už třetí sezonu
v domě s několika terasami, krytým
bazénem a tenisovým kurtem, v němž
nejdůležitějším luxusem je prostor.

64 Fasáda není jen make-up domu
Architekt Jan Rampich se zamýšlí nad
tím, jaký vztah má fasáda rodinného
domu k jeho funkčnímu uspořádání.

Markéta Klocová, šéfredaktorka
4
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74 Domácí spotřebiče

Moderní elektrospotřebiče odvádějí
dokonalou práci samy téměř bez
vašeho přičinění, a to s minimální
spotřebou energie i vody. Zvládnou
to dokonce, i když nejste doma. Jsou
totiž velmi inteligentní.
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Autorem titulní fotografie prosincového
čísla je Tomáš Dittrich.
Časopis Můj dům vychází
dvanáctkrát do roka.
Další číslo bude v prodeji od 16. 12. 2015.
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Zahrada parkového typu u rodinného
zámečku v Říčanech u Prahy je
založena na bohaté tradici a stylové
pestrosti. Najdeme tady upravenou
francouzskou zahradu, arboretum
s řadou vzácných dřevin i japonský styl.

90 Pomocníci proti sněhu

VeDenÍ VYDAVATeLsTVÍ
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80 Nostalgie rodinného zámečku

Plevely nacházejí využití jako jídlo,
léčivo, kosmetika nebo hnojivo.
Chemické látky, které v domácnosti
i na zahradě používáme, stojí mnoho
peněz, ale nemají ani zdaleka
tak dobré účinky. Naopak mají
prokazatelně mnoho nežádoucích
vedlejších efektů.

www.mUJDUm.cZ
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86 Lékárna přímo za domem

Webeditor – Tomáš Horáček (225 351 322, tomas.horacek@bmczech.cz)
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74

Nenechte se zaskočit sněhovým
nadělením a zavčas si pořiďte
účinnou protisněhovou výbavu.
Se strojními i ručními pomocníky
nemůžete prohrát.

92 Kalendárium prosinec
94 Předěly a zástěny v zahradě
Touha vytvořit si vlastní intimní
prostor a oázu bezpečí a klidu je
jednou z hlavních potřeb majitelů
zahrad. Předěly mohou mít řadu
velmi atraktivních podob.

100 Královský rodokmen
vánočních orchidejí

Veliké, zářivě barevné květy rodu
Cattleya jsou pro mnoho lidí
typickými orchidejemi. Jejich
pěstování není žádná věda a do květu
je doma dovede i naprostý začátečník.

106 Vánočním trendům vládne bílá

V domě, na terase a na zahradě si
můžete vykouzlit vlastní scénografii
Vánoc. Nechte se inspirovat svými
dětmi i zkušenými aranžéry. Současné
trendy přejí vlastní imaginaci
a nostalgické harmonii.
můj dům 12 · 2015

Pro dokonalý
požitek z vína
■

■

■

Chladničky na víno řady Vinidor poskytují až tři
oddíly k uskladnění vína
Teplotu v jednotlivých zónách lze nastavovat
nezávisle v rozsahu +5 °C až +20 °C
Ideální pro skladování červeného i bílého vína
a šampaňského

Podrobné informace vám s potešením poskytne
váš prodejce.

Na obrázku:
model WTes 5872

www.liebherr.com

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

Kvalita, Design a Inovace

PROSINEC

Další tituly
našeho vydavatelství

STAVBA

MŮJ DŮM
Nejširší inspirace tou
nejkvalitnější architekturou
rodinných domů. Množství
návštěv zajímavých domů
u nás i v zahraničí, rady
ohledně stavby domu,
zařizování interiérů, tvorby
T É M A: D O M Y N A P OV E L
a údržby zahrad. Nechybí
srozumitelný a praktický
právní servis a informace o technologiích, které
šetří peníze za provoz domu.
PROSINEC 2015
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a bezpečně

Samo o sobě zní slovní spojení
inteligentní dům podivně. V praxi to
znamená, že například osvětlení, stínění,
zabezpečení domu, topná soustava i další
zařízení pracují automaticky podle
přednastavených programů a můžete
je kontrolovat i ovládat i na dálku
bezdrátově. S řadou problémů si poradí
i samy bez vašeho přičinění.
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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
11–12/2015 29,90 Kč
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113

NA NÁVŠTĚVĚ

Z rekreačního stavení
po rodičích vznikl
pohodlný dům pro
početnou rodinu

TÉMA: Domy na horách

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

ČTĚTE UVNITŘ ČÍSLA:

Rekonstrukce zámku Valeč Tipy na dárky Originální
dřevěný stromek Dřevní brikety Stavební úpravy
kolem domu 10× zbraně na sníh Zaostřeno na vánoční
výzdobu Hoblíky do vaší dílny
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Tepelná čerpadla procházejí neustálým
a velmi dynamickým vývojem. Na to, co
umí a s čím vším mohou současná tepelná
čerpadla spolupracovat, jsme se zeptali tří
odborníků.

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.
K ATALOG RODINNÝCH DOMŮ

www.mujdum.cz

HLEDÁME DŮM
VAŠICH SNŮ

ZVOLTE
DŮM ROKU
2015
A VYHRAJTE
KUCHYŇ ČI
KOUPELNU

120 Zdravé bydlení musí být pro

PŘEDSTAVUJEME

NOVÝ SERIÁL
S ARCHITEKTEM PO ČESKU

RODINNÝCH DOMŮ A VIL

SOUTĚ ŽNÍ KÓD

stavaře prioritou

DŮM ROKU 2015

PŘEHLED NOMINOVANÝCH STAVEB
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Kvalita vnitřního prostředí ovlivňuje
naši duševní pohodu i zdraví. Ing. Libor
Hrouda považuje tento faktor za prioritu
už při návrhu rodinného domu.

5.12.14 13:22

PRAKTICKÉ RADY A NÁPADY PRO PERFEKTNÍ DOMÁCNOST, DŮM A ZAHRADU

... A BUDETE SE TĚŠIT DOMŮ

LISTOPAD 2015 • 54,99 Kč / 2,29 €

SLEVA
& DÁRE
K

KAMNA
& KRBY

PRO NOVÉ
PŘEDPLAT
ITELE

PĚT DŮVODŮ, PROČ
MÍT DOMA ŽIVÝ OHEŇ

TIPY PRO
UMÍSTĚNÍ
OBRAZŮ

VYSAVAČE,
KTERÉ SI
ZAMILUJETE

PROMĚNA DÍVČÍHO
A KLUČIČÍHO POKOJE

14

PODLAHY
NA VĚKY

TIPŮ PRO
RYCHLÝ ÚKLID
VÁNOČNÍ PEČENÍ
TRADIČNĚ I TRENDOVĚ

KUCHYNĚ PRO ŽIVOT,
JAKÝ DOOPRAVDY JE
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KVETOUCÍ BALKON
V ZIMĚ? PROČ NE!

23.10.15 14:47

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
Byt, kde se věci
nehromadí
design jako součást
životního stylu. Sleduje
trendy, nabízí inspiraci,
odkrývá intimitu bydlení
Příloha: Tipy na dárky
i vkus slavných a hledá
BAREVNÝ SVĚT PODLE
PATRICIE URQUIOLY
názory odborníků. Podle
nezávislého výzkumu
Mediaprojekt dlouhodobě nejčtenější interiérový
časopis na českém trhu. Třikrát za sebou získal
titul Časopis roku.
Č Í S LO 11 / L I S TO PA D 2015

BYT JAKO
INVESTICE

NOVÉ TRENDY
V KOUPELNÁCH

122 Dřevěný dům? Ale jaký?

Dřevo patří mezi stavebně nejstarší
materiály a zároveň mezi ty
nejmodernější. Příznivci dřeva mají
na výběr ze dvou nejpoužívanějších
konstrukčních systémů – stavby roubené
nebo montované ze sendvičových
stěnových panelů.

TIPY NA
DÁRKY

ÚTULNÁ PRACOVNA
SKRÝŠE
NA HRAČKY

SEDAČKY
S CHARAKTEREM

132 Bez složitých technologií

Pod názvem ZU-HAUS vznikl zajímavý
dům, respektující původní okolní zástavbu
rakouské vinařské vesnice. Důraz byl
kladen na světlo, zdravé prostředí
a inovativní větrání.

132

144 Blog čtenáře: Stavba on-line

www.modernibyt.cz

Založení obvodových zdí

04.11.15 6:22
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LEDEN 2015

Hledáte-li ekologický a energeticky
šetrný stavební materiál české produkce,
určitě by vaší pozornosti neměly ujít cihly
plněné minerální vatou.

113 Bydlete chytře, bezstarostně
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126 Bydlení ve vatě

Po zalití a vytvrdnutí základové desky
byla založena první řada pórobetonových
tvárnic a začala stavba nosného zdiva.
MŮJ DŮM 12 · 2015

DOPISY A INFORMACE

ZEPTE JTE SE , NA CO CHCETE ...

KNIŽNÍ TIP

Rozhlednovým rájem 62+3
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.

Jak poznám, že topím správně?
Ve starším domku jsme loni na podzim
vyměnili prastarý kotel (dnes můžeme
topit uhlím nebo dřevem), letos v létě jsme
taky nechali „přezdít“ komín, na všechno
mám i revizní zprávu. Přesto si nejsem
stoprocentně jistý, zda všechno funguje, jak
má. Existují pro to nějaká platná kritéria?
Marek B., Litvínov
Z dotazu jsem vyrozuměl, že topíte
pevnými palivy. Obecně vzato existují čtyři
základní parametry, které mají významný
vliv na účinnost kotle a množství vzniklých
emisí. Jde o to – v čem topíte, čím topíte,
jak topíte a jak se o topné zařízení staráte.
V čem? Předpokládám, že jste si pořídil
zařízení, splňující normou stanovená
kritéria ekologického provozu. Právě typ
zařízení, druh paliva a způsob přikládání
totiž zásadně ovlivňuje kvalitu spalovacího
procesu. Pokud máte teplovodní kotel, pak
zřejmě přikládáte do spalovací komory
na hořící vrstvu, která leží na roštu.
Spaliny procházejí přes celou vrstvu nově
přiloženého paliva. Palivo postupně prochází
fází ohřevu, sušení, zplynění (uvolnění
prchavé hořlaviny) a hoření odplyněného
zbytku paliva neboli uhlíku. Nebo
využíváte teplovodní kotel s ručním nebo
automatickým přikládáním do zásobníku
paliva, umístěného nad ohništěm.
Ve spalovací komoře hoří palivo na roštech,
ale spaliny neprocházejí celou vrstvou
přiloženého paliva, takže tento kotel je také
vhodný pro paliva s větším obsahem prchavé
hořlaviny (hnědé uhlí). Existuje i varianta
teplovodního kotle na plynné palivo (tuhé
palivo se „zplyňováním“ přeměňuje na plyn)
a teprve ten se ve spalovací komoře spaluje.
Z hlediska kvality spalování je nejlepších
výsledků dosaženo u kotlů s automatickou
dopravou paliva do spalovací komory
a u zplyňovacích kotlů.
Čím? Každé spalovací zařízení je
certifikováno pro předepsané palivo
a v kotli by se nemělo spalovat nic jiného.
Důležitým parametrem je rozměr paliva.
Do malých spalovacích zařízení patří
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tříděné uhlí, obsahující jen omezené
množství „prachových“ částic. Při spalování
biomasy je nejdůležitějším kritériem
vlhkost. Suché dřevo značí menší spotřebu,
více tepla, méně kouře. Kdo a jak topí?
Optimálnímu výsledku napomáhá správná
regulace (nastavení klapek, otevření dvířek)
a vhodně zvolené množství paliva. Pro
spálení 1 kg tuhého paliva je potřeba asi
10 m3 vzduchu. Např. při výkonu kamen
10 kW činí spotřeba dřeva zhruba 3 kg/h,
takže potřeba vzduchu je zhruba 30 m3/h.
Při nedostatečném přívodu vzduchu dochází
k nedokonalému spalování a nadměrné
tvorbě CO, sazí atd. Lépe je přikládat častěji
menší dávku a nechat palivo rozhořet a až
poté omezovat přívod vzduchu. Údržba.
Nezanedbávejte čištění spalinových cest
(komín včetně jeho napojení) a revize. Pozor
na optimální tah komína – velký ani malý
tah není vhodný. Vysoký tah způsobuje vyšší
komínovou ztrátu a nižší účinnost (je třeba
používat komínovou klapku přímo za kamny
či za kotlem, někdy je přímo součástí
zařízení). Samozřejmostí je odstraňování
popela, čištění ohniště, skla apod.

nejnovější rozhledny
České republiky 2013–2015

Tato novinka od Jiřího Štekla
představuje celkem 65 doposud nikde
nepublikovaných rozhleden. Od vydání
knihy „333 výletů po rozhlednách
Čech, Moravy a Slezska“ přibylo
59 nově postavených, tři další byly
zcela přestavěné (Havran, Klínovec,
Modrá). V závěru knihy najdete ještě
další tři „bonusové“, které jsou součástí
projektu Plzeň 2015 – Evropské hlavní
město kultury. V knize najdete i nové
mapky, zhotovené profesionálním
kartografem, a QR kódy, které nasměrují
čtenáře na stránky autora pro doplňující
informace. Nechybí dopravní informace
– GPS souřadnice, číslo železniční
trati, nejbližší zastávka a kilometráž
k rozhledně. Na zadní předsádce je
mapa České republiky s přehlednou
lokalizací nově postavených rozhleden.

Petr Saulich, editor rubriky Stavba
ČÍSLO MĚSÍCE

Jak postavit levný komín
Můžete prosím poradit, jaký si k chatě
postavit komín? Nejlépe svépomocí.
Marie Šťastná, Slapy, okr. Praha
Jednou z poměrně nenáročných
„svépomocných“ stavebnic je jednosložkový
komín Single Stone. Sestává z tvárnic
(tvarovek) a je vhodný právě pro rekreační,
tedy občasně užívané stavby, kde se topí
pevnými palivy dřevem, uhlím, briketami
atd., nehodí se však pro spotřebiče
s nízkými teplotami spalin a s rizikem
dehtování (zplyňovací kotle, teplovodní
krbové vložky aj.). Podle výrobce si se
stavbou poradí každý kutil a celá záležitost
zabere zhruba jeden den. Více informací
najdete na www.techtrading.cz. Existují
i další varianty.
Petr Saulich, editor rubriky Stavba

Každá pátá domácnost
se potýká s plísní
Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/
MARK realizovaného pro Raiffeisen
stavební spořitelnu a společnost
Saint-Gobain. Nejčastěji se plíseň
objevuje ve vlhkých špatně odvětraných
místnostech. Naprostá většina dotázaných
(96 %) se snaží plíseň odstranit. Z toho tři
čtvrtiny lidí se jí snaží zbavit svépomocí,
zbytek je ochotný si pozvat specializovanou
firmu. Míra výskytu plísně velmi závisí
na typu obydlí. Nejraději se „zabydluje“
v koupelnách rodinných a bytových domů
(téměř u 17 %). Ukázalo se také, že více
než 20 % obyvatel řadových domů má
plíseň i v ostatních pokojích, kde tráví
většinu času. Naopak v panelových domech
se vyskytuje jen zhruba u 5 % dotázaných.
MŮJ DŮM 12 · 2015

Kr ása zrozená
z f u nkce

TexT: jana polomová | foTo: jIŘ Í vanĚk

Když architekt Petr Skrušný uvedl kromě své adresy jako orientační bod „šedá
vrata mezi 6. a 7. sloupem veřejného osvětlení“, nevěřila jsem, že se bez takového
upřesnění neobejdeme. Nakonec jsme s fotografem dům opravdu minuli a já
musela dohledat předtím jen letmo přečtenou SMS. Ulice na okraji Brna ani
nenaznačuje, že by se za tzv. Zdí nářků, zdobenou výtvory absolventů nedalekého
VUT, mohla skrývat tak kvalitní architektura...
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rodinné domy NáVšTěVa

N

enápadná šedá vrata přitom
fungují jako ono pověstné
zrcadlo, za kterým se ukrývá
nový svět. V hlavní roli
kouzelné hry světla exceluje
bílý beton, kterému zdařile
sekundují odlesky velkých skleněných ploch
a průzračné vodní hladiny. Všechny tyto
dokonalé efekty, ze kterých oči přecházejí,
jsou přitom vysoce funkční a pětičlenné
rodině umožňují především komfortní bydlení
na míru jejím potřebám.

jak bychom si vzhledem k současným
možnostem představovali. Měli jsme navíc
spoustu zájemců o jeho koupi, a tak jsme
začali přemýšlet o tom, že bychom pozemek
rozdělili a zde, v části, kde jsme měli tenisový
kurt, postavili dům nový. Zásadním impulzem
pak byla skutečnost, že se mi při rekonstrukci
horní příjezdové komunikace podařilo
přesvědčit realizační firmu, aby nám sem
udělala sjezd. To značně usnadnilo jednání
ohledně dalšího nakládání s pozemkem
z hlediska legislativy a otevřelo další možnosti.

Co vás přivedlo na toto místo? A proč jste se
rozhodli postavit dům právě tady?
Před téměř dvanácti lety jsme zde koupili
pozemek o výměře 3 000 m2 od developera,
který chtěl zabránit vzniku hustější zástavby
v této lokalitě a menší pozemky proto
nenabízel. Postavili jsme tehdy větší rodinný
dům s velkorysými dispozicemi, vysokými
stropy a výhledy na všechny strany.
První roky zde byly opravdu velmi klidné,
užívali jsme si blízkost přírody i dostatek
soukromí. V nedávné době však začalo
přibývat staveb v okolí a tato proměna měla
zásadní vliv na kvalitu našeho bydlení. Dům
byl také v některých parametrech zbytečně
velký a už nebyl ani tak komfortní a moderní,

Dům není jen vaším domovem, ale protože
jste architekt, je také vaším dílem. Jak jste
postupoval při jeho osazení na poměrně
úzký pozemek?
Zůstalo zde torzo opěrných zdí, které kdysi
umožnily do původně svažitého terénu
zasadit tenisový dvorec a při projektování
nové jednopodlažní stavby v podstatě určily
koncepci obdélníkového objektu krytého
z obou stran. Využil jsem délky pozemku,
která činí 35 metrů, a obytnou část navrhl
co nejužší, aby zde mohlo vzniknout atrium
na zahradu a bazén. Důležitý pro nás
byl dostatek soukromí. Zeď domu, která
zároveň tvoří hranici pozemku, proto nemá
žádná okna a protější objekt jsem navýšil

Na hluboký plavecký bazén
o délce osm metrů navazuje
další, výrazně mělčí, který má
především dekorativní funkci.
Proud vycházející ze stěny nad
ním je osvětlen pomocí LED diod
a tvoří tak výrazný audiovizuální
doplněk atria především v noci

ještě o jedno patro, takže teď dobře cloní
od poměrně rušné komunikace.
Na první pohled je však patrné, že má ještě
jinou funkci...
Získal jsem navíc prostor pro svůj koníček.
Sbírám a renovuji historická auta a díky
prosklení části objektu mám své výtvory
každý den na očích. Na garáž navazuje dílna
a další úložné prostory. Ve druhé části plánuji
tento rok vybudovat studio pro svou ženu,
která je kosmetička, a malé wellness centrum
s přístupem z ulice, ve kterém nám budou
pomáhat i děti.
Zmínil jste, že předchozí dům už
neodpovídal vašim nárokům nejen ohledně
soukromí a klidu. Co jste zde udělal jinak?
Na samotnou stavbu jsem využil bílý
beton, který doslova září dokonce i večer
a opticky přináší do celého prostoru mnoho
světla. Navíc je velmi praktický – na rozdíl
od běžných fasád mu nehrozí opadávání
a zůstává čistě bílý, i když zmokne.
Zkombinoval jsem ho s velkými skleněnými
plochami, které tvoří celou jednu stěnu domu
a příjemně tak propojují interiér s exteriérem.
Použil jsem přitom systém bezrámového
zasklení i v rozích. Okenní tabule od podlahy

Prakticky a jednoduše zařízený interiér tvoří
dokonalý podklad pro otisk svých majitelů, ať
už jde o suvenýry z cest nebo výhled na sbírku
aut, zahrnující třeba Porsche z roku 1961 nebo
Mercedes Benz z roku 1967, které restauroval
sám autor a majitel domu

až ke stropu jsou z fixního trojskla a rámem
jsou osazeny pouze v místech, kde jsou velké
posuvné dveře.
Dispozičně je prostor mnohem jednodušší,
a proto i praktičtější. Není tady žádná
místnost navíc. Střed domu, kde se všichni
potkáváme, tvoří kuchyň a jídelní kout,
na které přirozeně navazuje obývací pokoj.
Zároveň má každý možnost vlastního
soukromí – ústí sem chodby z rodičovské
části s ložnicí, pracovnou a šatnou na jedné
straně i z té s dětskými pokoji na straně
druhé. Toto řešení má také tu výhodu, že
až se děti rozprchnou do světa, můžeme
podstatnou část domu uzavřít a pouze
temperovat.
Dalším zásadním rozdílem je výrazně
jednodušší a efektivnější energetické řešení
domu. Dříve jsme využívali různé systémy
tepelných čerpadel a další prvky, které se
mi moc neosvědčily, na protější objekt jsem
proto umístil fotovoltaické panely. Ty zajišťují
dostatek elektrické energie a především v létě
pak absolutní soběstačnost celého domu. To
je velká změna oproti domu, ve kterém jsme
donedávna bydleli a který měl halu a obývací
pokoj s galerií vysoké přes dvě patra. Vytápět
2015 · 12 Můj důM

prostor se šestimetrovými stropy mi dnes už
připadá zbytečné.
Interiér odpovídá minimalistickému pojetí
stavby. Autorem této vize jste „pouze“
vy, jakožto architekt projektu, nebo se
na výsledku podílela také vaše žena?
Vše jsme řešili společně. Už když jsme stavěli
první dům, na všem podstatném jsme se
shodli. Oba preferujeme čistý, funkční až
minimalistický styl. Také všechny byty, které
jsme dosud vystřídali, byly zařízeny podobně,
kromě chalup a podobných rekreačních prostor,
kde ctíme jiný kontext. Tento dům jsme chtěli
mít ještě o něco jednodušší, žádné kompromisy
však nebyly nutné, líbí se nám to samé.
Základním motivem je zde kombinace
tmavého dřeva a světlých odstínů stěn
a podlah. Trend posledních let oslavující
návrat světlého, nejčastěji dubového dřeva,
vás vůbec neoslovuje?
Světlé dřevo jsme si dostatečně užili
v předchozím domě, kde znatelně převažovalo
na nábytku i podlahách, a tak jsme chtěli
změnu. Zvolili jsme palisandrovou dýhu,
z ní jsou všechny obklady stěn, dveře,

úložné prostory nebo celý box v ložnici
s integrovanou pracovnou a sprchou. Kontrast
tvoří světlé koberce a převážně lité podlahy
z polyuretanové stěrky, která je měkká,
pružná a vhodná v kombinaci s elektrickým
podlahovým vytápěním, které zde využíváme.
Velmi osobitým prvkem jsou
velkoformátové fotografie a podsvícené
vitríny s dekorativními soškami a dalšími
předměty v etno stylu. Jde o suvenýry z cest?
Oba rádi cestujeme a z každé země si chceme
přivézt něco, co nám bude připomínat
zážitky a čas strávený poznáváním odlišných
kultur i přírodních podmínek. Často však
nekupujeme to, co je pro danou zemi
nejtypičtější, ale vybíráme podle toho, co sem
lépe zapadne. Fotografie jsou od cestovatele
Jirky Kolbaby a odstíny modré, které se
na nich objevují, nás inspirovaly i při nákupu
pufů ve stejné barvě. Právě tyto prvky
do jinak neutrálního a především funkčního
interiéru otiskují náš život a vše, co máme
rádi. To ke svému životu vedle jednoduchých
praktických řešení, která na sebe nepoutají
zbytečnou pozornost, potřebuji i navzdory
skutečnosti, že jsem architekt.

Na kuchyňský ostrůvek navazuje jídelní
stůl bez další opory. Aby mohl levitovat,
bylo nutné vyrobit ocelovou konstrukci
vystupující z přípravné části až do té
jídelní a obalit ji corianem

rodinné domy návštěva
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Každé z dětí má svůj vlastní
pokoj s přímým vstupem
do zahrady

Nejvýraznějším prvkem v ložnici je vana,
ve které se nejraději koupe nejmladší
syn. Rodiče si teplou koupel s výhledem
do exteriéru odděleného pouze sklem
užívají především v zimě

Prostornou šatnu zatím využívá
celá rodina. Další, která by měla
vzniknout hned vedle ní, budou
využívat jen rodiče

Základní koncepce je kombinací
harmonicky kontrastujících tmavých
a světlých odstínů. Z jednoznačného
schématu vybočují a prostor tak oživují
pouze velkoformátové fotografie, dárek
od cestovatele Jiřího Kolbaby. Modré
pufy byly vybrány podle jedné z nich

KDO TU ŽIJE
Ing. arch. Petr Skrušný
48 let, vystudoval VUT-FA Brno,
zájmy: cestování, sport, automobily
Martina Skrušná
45 let, zájmy: sport, cestování, rodina
Barbora
21 let, studuje Filozofickou fakultu Masarykovy
univerzity, zájmy: tanec, hudba, sport
Tom
14 let, základní škola,
zájmy: workout, počítače
Petr
24 let, studuje VUT-FA,
zájmy: sport, stavebnictví
Endy
zlatý retrívr, 9 let, zájmy: rodina

Zeď domu tvořící zároveň hranici pozemku
nemá žádná okna. Dostatek přirozeného světla
do chodeb, koupelen a dalších prostor v této části
domu přivádí prosklené průhledy ve stropě

rodinné domy návštěva

Dům otevřený do zahrady důmyslně ukryté před
zvědavými zraky okolních chodců i před hlukem
aut je orientován na jihozápad. Hlavní obytný
prostor nacházející se ve středu domu vstupuje
do zahrady téměř o dva metry dále než ložnice
po stranách, které jsou před slunečními paprsky
chráněny přesahem střechy
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Zlatý retrívr Andy odpočívá
na místě budoucí sauny, které
chybí už jen skleněné obložení

wellness
garáž

ROBOT NOVÉ
GENERACE
KOBOLD VR200

Vá� nový domácí mazlí�ek,
který ka�dý den uklidí
za vás, abyste se mohli
v�novat své rodin��

patro

bazén

zádveří

dětský
pokoj

šatna

dětský
pokoj

kuchyň
koupelna

tech. místnost

ložnice
rodičů

pracovna

přízemí

800 168 987
inzerce

dětský
pokoj

koupelna

obývací pokoj

chytry-robot.cz

rodinné doMy návšTěva
Z letadla připomíná dům navržený
do L hokejku. Tvar umožnil vytvoření
atria s bazénem. Architekti použili
na fasádu kombinaci omítky a obkladu
z cedrového dřeva. Velkoformátová
okna mají subtilní hliníkové rámy

Mezinárodní setk ání
Minimalistický rodinný dům s bazénem a jakoby levitujícím ostrůvkem připomíná
vzdálenou exotickou destinaci. Stejně tak velkoryse navržený interiér je na první
pohled víc světový než domácí.
TexT: K arolína nosKová | FoTo: Tomáš DiT Tr ich
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Vstup z boční strany domu,
který ohraničují dvě ulice,
koresponduje s minimalistickou
architekturou stavby

N

ejdřív to byl velký koníček,
dnes je z něj profese.
Zuzana Novotná navrhuje
interiéry bytů, restaurací,
první zakázkou byl
kadeřnický salon. Nedávno
dokončila svoji zatím největší zakázku –
vlastní dům, který s manželem Jiřím postavili
na kraji Českých Budějovic. Uhlídat smršť
nápadů, do nichž se promítly fantazie
a různé styly z celého světa, a přesto vytvořit
harmonický celek, v němž každá místnost,
kus nábytku či detail mají své kouzlo, příběh,
nebylo jednoduché. Spolu s dlouholetým
kamarádem, zkušeným odborníkem a dnes
už také kolegou Martinem Vojtíškem ze
studia CB Design se to Zuzaně povedlo.
V průběhu příprav a projektování se oba
vzájemně ovlivňovali, promýšleli každý
detail. Martin navíc vybíral prováděcí firmy
a dohlížel na kvalitu prací. Zvládli kompletní
návrh interiéru, venkovního bazénu a jeho
okolí i drobné úpravy dispozice, především její
větší otevření. Pro prováděcí a dodavatelské
firmy byl dům výzvou, zejména vzhledem
k unikátním řešením a netradičně použitým
materiálům.

Zpátky na jih
Zuzana s manželem, reprezentačním
hokejistou, se po návratu z Ameriky rozhodli
dům dodělat. „Vždycky jsme věděli, že se
do Čech vrátíme. Jirka chtěl bydlet ve městě,
24

já na samotě u lesa. Pozemek, který jsme
koupili, byl na okraji Budějovic, a v té
době tu nestály žádné domy. Oba jsme
panelákové děti. Nechtěli jsme žít v něčem
standardním, rozhodující byla samozřejmě
i velikost,“ přibližuje Zuzana. Proto autoři
stavby, architekti Jan Krátký a Mirek Vodák
vycházeli z podmínek rohové parcely z jedné
strany ohraničené poměrně frekventovanou
silnicí. Manželé investovali značnou částku
do protihlukové izolace. A protože se časem
změnil i územní plán a výstavba okolo
houstla, bylo nutné dům také odclonit. Čisté
jednoduché linie patrového domu z letadla
mimochodem připomínají brankářskou
hokejku. Fasáda je kombinací omítky
a obkladu z cedrového dřeva. Na plochu
250 m2 se vešly 4 pokoje, 3 koupelny včetně
dětské, prostorné šatny a technické zázemí.

Vaření venku a koupání s božskou M
K domu patří vybavená venkovní
kuchyň, v létě není problém zajít do kina
na zahradě. Doma v kuchyni Zuzana
rezignovala na praktickou stránku – varný
ostrůvek je nerezový, regály zakrývají dveře
z bezpečnostního skla vysoké až ke stropu,
madla vybrala z pravé kůže. „Nerada něco
skrývám, proto jsem zvolila sklo. Věci, které
jsou vidět, totiž žijí. Baví mě vzít si podle
nálady hrnek na čaj, dělat si život hezčí,“
komentuje. Knihovna v obývacím pokoji
s policemi z dubu není jen kusem nábytku.

K vystaveným předmětům mají manželé
osobní vztah, jsou tu mimo jiné rodinné
fotografie. Pás posuvných oken v hliníkových
rámech spojuje obývací pokoj s atriem.
Když je venkovní bazén plný vody, ostrůvek
uprostřed působí dojmem, že se vznáší nad
hladinou. Prázdninovou atmosféru podpořil
tvar, tyrkysová fólie a velkoplošné dlaždice
vyrobené v nedaleké betonárce. Exkluzivní
jsou koupelny. Jedné z nich dominuje
solitérní vana a sprchový kout s portrétem
Marilyn Monroe. Zuzana s Martinem sami
vybírali motivy tapet. V Itálii je pak nechali
natisknout na vliesový podklad.
z auja lo n á s
Majitelka a designérka v jednoM
„Jsem jako houba. Kdekoliv se ve světě octnu,
nasávám atmosféru. Hned na letišti si kupuji
časopisy o bydlení, miluji různé katalogy.
Mám ráda skandinávský styl, dřevostavby,
na druhou stranu syté exotické tóny – cyklámen, tyrkysovou a barvu kari. Ty se v Čechách
hůř aplikují. Vypadají totiž jinak, když na ně
svítí slunce. Nejblíž je mi Asie a buddhismus.
Dobře se cítím na Srí Lance, kde mě nadchly
vily z doby kolonizace, mix Anglie a Indie.
Ráda kombinuji zdánlivě nekombinovatelné.
Manželovi se má práce naštěstí líbí, zařizování
nechal na mně,“ vysvětluje Zuzana. Připouští,
že mnohdy nakupuje živelně a do zásoby.

Můj důM 12 · 2015

Bazén není typový, ale na jeho stavbu byly
použity betonové dlaždice a fólie tyrkysové
barvy. Ostrůvek při plném napuštění
vypadá, jako by levitoval

rodinné domy návštěva

K domu patří velký pozemek
s udržovanou zahradou. Střecha
je extenzivní zelená a pochozí

1 Skříně v prostorné šatně mají dveře z bezpečnostního skla
a madla z přírodní kůže
2 Malířka Petra Vichrová přenesla z malého obrázku na stěnu vítací
poutač Las Vegas ve stylu 50. let. Musela pracovat z lešení
3 V pracovně v přízemí převládají barvy Srí Lanky, rozkládací
čalouněné pohovky jsou od francouzské firmy Roche Bobois,
doplňky Kare Design
4 V kuchyni majitelka domu zvolila jako dominantní materiál nerez.
Protože nerada věci schovává, zavírá skříňky vysokými dveřmi
z čirého bezpečnostního skla
5 Stěny chodby se proměnily v netradiční galerii

1

2
3

Obývací pokoj spojený přímo s atriem
a bazénem majitelka domu zařídila směsí
z obchodů Kare Design, Snel furniture
a sedacím nábytkem Roche Bobois. Pár kousků
je z bazarů. Strop zůstal záměrně neutrální
a bez omítky, aby vynikl kontrast

4

5
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6

Nábytek do dětského
pokoje v námořnickém
stylu vyrobily místní
truhlářské firmy

8

6 Ložnice rodičů v patře, zařízená v zámeckém
stylu, má díky velkoformátovým oknům přímý
výhled do atria s bazénem
7, 8 Koupelna majitelů navazuje na ložnici
a šatnu. Sanitární keramiku doplňuje dubová
umyvadlová deska
9 Reprezentační hokejista Jiří Novotný nechal
zařizování domu na své manželce Zuzaně, její
práce se mu líbí
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7

Řešení pro výstavbu rodinných domů

Stavební dozor,
který vám bude stačit...

9

Technické údaje
Plocha pozemku: 2 500 m2
Zastavěná plocha domu: cca 210 m2
Zastavěná plocha garáže: cca 65 m2
Sklad nářadí: cca 16 m2
Konstrukce: železobetonový nosný skelet, vnější kontaktní zateplení a omítka, část fasády obložena cedrovým dřevem, zelená extenzivní pochozí střecha
Výplně otvorů: okna a velkoformátové prosklené plochy s izol. trojskly a hliníkovými rámy, vnitřní dveře dřevěné lakované do obložkových zárubní, dveře
atypické skleněné posuvné
Vytápění: plynový kotel, v domě je připravené připojení na tepelné čerpadlo
vzduch/voda, v celém domě je podlahové vytápění, doplněno topnými žebříky
v koupelnách
Návrh stavby: Ing. arch. Miroslav Vodák, Jan Krátký
Kontakt: http://mirekvodak.wix.com/architekt
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.

Venkovní kuchyň je možné používat
celoročně. je tu lednice, pípa je originál
z plzeňského Prazdroje, autenticitu dodává
nábytek z masivního dřeva ve stylu vintage

inzerce

www.porothermdum.cz

zákaznická linka: 844 111 123

rodinné domy návŠTěva

TexT: Daniela R ígRová | FoTo: Filip Šlapal

Jemný tanec
dokonalosti
Stavba na pomezí japonské architektury, hra světel a stínů, precizní
řemeslné zpracování detailů, kvalitní přírodní materiály, jezírko
„uvnitř“ domu. Seznamte se – rodinná vila ze studia mladých
architektů Radima Babáka a Ondřeje Toboly.
můJ dům 12 · 2015

rodinné domy návštěva

Z každé světové strany je dům otevřený svému
okolí a lze z něj vystoupit do zeleně, která
přirozeně kopíruje okolní terén a s citem vytváří
harmonický celek stavby s přírodou

31

rodinné domy NáVšTěVA

P

ravidelné rytmické členění
prostoru, průhledy skrz
křehkou hmotu domu,
pronikání exteriéru
do svobodného interiéru,
to jsou první dojmy
z nevšedního domu. „Když nás oslovili
kamarádi během tréninku našeho oblíbeného
cyklotrialu, netušili jsme, že se naše spolupráce
rozroste do takových rozměrů,“ říká Radim
Babák o rozlehlé stavbě s užitnou plochou

svažitého pozemku směřujícího k západu nese
borovicový nosný skelet, jehož pravidelný rastr
se propisuje do interiéru: „Máme rádi princip
pravdivosti, nic nezůstává zakašírováno, což
právě v těžkém dřevěném skeletu vynikne,“
říká Ondřej Tobola. „Dispozici jsme vkládali
do šachovnice prostorů, které jsou buď obytné,
nebo neobytné. Necháváme zahradu vstoupit
do domu a naopak. Zcela otevřená atria bez
střechy jsou prostupná zevnitř, například
do bylinkové zahrady lze vstoupit z kuchyně,

domu. Za zádveřím se otevírá centrální
obytná část s kuchyní, jídelnou a obývacím
pokojem, téměř ze všech stran obklopená
drobnými atriovými vstupy i hlavní plochou
velkého atria s jezírkem. Severní rameno
půdorysného písmene U skrývá kromě garáže
a technického zázemí také ložnici rodičů
s koupelnou z šedivého mramoru a šatnami.
Protilehlé rameno směřující k jihu obsahuje
dětskou a pracovní zónu s příslušenstvím
v barvě mramoru bílého. Protože hlavním

MgA. Ondřej Tobola

Mgr. Radim Babák

270 m2. „Začalo to nenápadně. Přestože náš
původní návrh byl o něco skromnější, osobní
nasazení a zájem investora posunul stavbu
do velkorysejších rozměrů. Jeho výjimečná
schopnost naslouchat a skutečně funkční
komunikace mezi investorem, architekty
a realizačním týmem pomohly vytvořit
atmosféru vzájemné důvěry a chuti vyřešit
jakékoli nastalé situace,“ chválí oba architekti
perfektní spolupráci, mimo jiné i se stavební
firmou TFH. Ačkoli má studio Hipposdesign
na svém kontě již několik realizací, jednalo
se o jeho první dřevostavbu. Právě zkušenosti
realizačního týmu pomohly vnést do stavby
jistotu perfektního zpracování a kvalitu
detailu.

Organická harmonie celku
Práce s novým konstrukčním systémem
si vyžádala nový přístup. Každý druh
dřeva stárne jinak a k barevnému sladění
celku je třeba počítat s posunem v čase.
Jednopodlažní stavbu zasazenou do mírně
32

průhled skrze kuchyňskou linku otvírá pohled
na strom vrostlý do stavby, která se ze tří stran
uzavírá kolem centrálního jezírka.“
Volně průchozí dům je prostupný ze všech
světových stran, svobodně do něj vstupuje
vegetace kvetoucí v rozdílném časovém
období, její vůně i barvy. Příroda stejně
jako přírodní materiály použité na stavbu
sjednocují objekt do organické harmonie
celku, která se proměňuje s ročním obdobím
a stárne spolu s majiteli.

Dispozice otevřená světu
Na základní potřeby mladého páru
s miminkem reagovali architekti funkční
dispozicí s třemi zónami: „Vycházíme
především z užitného faktoru. Je nezbytné,
aby dům fungoval provozně a dopřál všem
klid i soukromí. Proto chceme znát zvyky
a časový rozvrh všech členů rodiny,“ říkají.
Přístupové desky z thermowoodu
podsvícené LED diodami zavedou uživatele
k hlavnímu vstupu na západní straně

pracovním nástrojem pána domu – jako
reprezentanta ČR v cyklotrialu – je jeho tělo
a sportovní přátelé přijíždějí na návštěvy
z celého světa, součástí pracovního úseku
je i fitness a pokoj pro hosty. Otevřenost
prostoru podporují posuvné dveře, jež skýtají
jistou variabilitu uspořádání, i maximální
prosklené plochy směřující ven do zahrady,
připravené v režii Martiny Fárové ze
společnosti FM-Zahrady.
S lovo a r c h i t e k t ů
„Byla to výjimečná zkušenost. Po stránce
řemeslné i lidské realizace vily fungovala až
pohádkově harmonicky, což vyvolává lehké
obavy, jestli se ještě někdy v budoucnu najde
tak sladěná společná energie. Pevně doufáme,
že ano. Výborná komunikace a neuvěřitelná
důvěra podpořily chuť k řešení všech situací,
kterým se žádný stavební proces nevyhne.“

můj dům 12 · 2015

Centrální vodní plocha je biotopový bazén – spojuje funkci
bazénu a okrasného jezírka. Využívá samočisticí procesy
a funguje zcela bez chemie. Atrium je přímo přístupné ze
všech částí domu. Nabízí dokonce průhled přes společnou
obývací část ven do krajiny

K hlavnímu vstupu,
zapuštěnému do hmoty
domu, vede přístupová cesta
vytvořená z dřevěných terásek
(z thermowoodu). Velká
nečleněná prosklená plocha
otevírá výhled z obývacího
pokoje. Velkou a poměrně
členitou stavbu po obvodu
lemuje a tvarově sjednocuje
„límec“ z borovicového dřeva
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Architekti se snažili ponechat co nejvíce
stromů. Dům je v některých částech „obchází“,
ponechává jim volná atria a posiluje tak sepětí
architektury a přírody

Inspiraci kulturou Dálného východu naznačují
jak prosklené plochy fasády, tak i dřevěný strop
s pravidelným pravoúhlým rastrem

34

Sklo, mramor či lávová kuchyňská
deska doplňují všudypřítomné dřevo,
jež „protéká“ celým domem

Borovicové dřevo (na stropě) se podařilo
barevně sjednotit s přírodním dubem (podlaha,
nábytek) tak, aby interiér vyzníval jednolitě
a harmonicky. S dřevem krásně ladí i tmavá
cementová stěrka použitá na krbovém tělese.
Jak střízlivá barevnost, tak minimální množství
jednoduchého, čistě funkčního nábytku souzní
s východní filozofií, která spočívá ve střídmosti
a naslouchání přírodě

Dvě dcery mají k dispozici hernu, která
přímo navazuje na dětský pokoj a lze z ní
vyjít do malého atria s terasou a stromem.
Volného prostoru na hraní je tu dostatek,
nábytek a doplňky křiklavých barev tu ale
nenajdete. I zde vládne uměřenost
a přírodní harmonie. Prosklená fasáda
je ztužena tenkými diagonálními
ocelovými táhly

2015 · 12 Můj důM

Teaková podlaha
v koupelnách a dubové
lamely v dalších částech
podlahové plochy odrážejí
hru světel a stínů vyvolanou
částečně vyplněnými či
prosklenými tabulkovými
rastry stěn. Spolu
s rostlinami v atriích vnášejí
do vnitřního prostoru
nehmotný pohyb, jenž se
stává nedílnou součástí
interiéru

z auja lo n á s
Síla jednoduchých řešení
Princip jednoduchosti se v celé šíři odráží i v technickém
řešení stavby. Bezúčelné nadužívání moderních technologií
jim není blízké, a tak se stavba spokojila s klasickým systémem
podlahového vytápění uloženým na reflexní zrcadlové fólii,
zdrojem energie je tepelné čerpadlo. V koupelnách si mohou
majitelé přitopit samostatnými topnými tělesy a v obývacím
pokoji připravit příjemnou atmosféru s živým ohněm v krbu.
Dostatečnou tepelnou pohodu pak zajišťují standardní izolační
trojskla v dřevěných Euro rámech. „Dům neměl ambice stát se
domem pasivním. Přesto se nám podařilo vytvořit stavbu s nad
očekávání nízkými provozními náklady, což potvrdily účty
za první topnou sezonu,“ říká Ondřej Tobola.
Na energetické spotřebě se podílí i sada fotovoltaických panelů umístěných na ploché střeše. „Navrhovali jsme dům, který
by majitelům umožnil žít ve spojení s přírodou. Chtěli jsme,
aby v něm cítili vůni rozkvetlých květin i tlejícího listí a nebáli
se v něm otevřít okno, jak by vyžadovala uzavřená obálka
pasivní stavby,“ uzavírá Radim Babák.
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Před nežádoucím přehříváním
chrání interiér předokenní rolety
z technické textilie
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Technické údaje

Mgr. Radim Babák (1972)
a MgA. Ondřej Tobola (1981)

Užitná plocha: 270 m2

Vystudovali VŠUP v Praze. V roce 2003
založili společné studio Hipposdesign,
které se zabývá architekturou a designem
v širokém spektru. Jejich metoda práce je
založena hlavně na zapojení klienta do týmové spolupráce, vzájemném naslouchání
a respektu. Za svou práci získali řadu
ocenění, např. hlavní cenu Designér roku
(soutěž Czech Grand Design), Národní
cenu za architekturu za interiér Národní
technické knihovny v Praze (společně
s Projektil architekti, studiem Laboratoř
a sdružením Pas), Elle Deco International
Award a další. Věnují se i pedagogické
činnosti a své zkušenosti dál předávají studentům designu a architektury
na pražské UMPRUM. Radim Babák
v loňském roce své pedagogické působení
po třinácti letech ukončil.

Konstrukce: nepodsklepená
jednopodlažní dřevostavba montovaná na stavbě, dřevěný sloupový skelet, strop z dřevěných
lepených profilů, rovná střecha
s hydroizolací a gulami na odtok
dešťové vody krytými límcem
z borovicových lepených vrstev

Kontakt: Hipposdesign
Chorvatská 12, Praha 10
tel.: 603 856 314
www.hipposdesign.com

Dispozice: 7 + 1

Podlahy: dubová lamelová
podlaha v obytných částech, mramorové obklady včetně podlah
v koupelnách, pohledový beton
v garáži a technické místnosti,
thermowood na terase a atriových
vstupech
Okna: dřevěná eurookna s izol.
trojsklem, dveře dřevěné prosklené posuvné (atyp. výroba na míru)
Vytápění: podlahové vytápění,
tepelné čerpadlo; krb v hlavní
obytné místnosti

rodinné domy návšTěva

dřevostavba
v moderním střihu

TexT: Daniela R ígRová | FoTo: JaRoslav Kv íz

S nadhledem a elegancí se v malé obci Středočeského kraje usadil
dvoupodlažní rodinný dům, jenž disponuje všemi prvky střízlivé
moderní dřevostavby dobře zasazené do kontextu místa.
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Dřevostavba kompaktního tvaru se
sedlovou střechou se dobře hodí
do venkovské zástavby a navíc přesně
odpovídá stylu architektonického studia
Domyjinak, které ji navrhovalo

2015 · 12 můj dům
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N

eokázalý vesnický dům jednoduchého tvaru
s otevřeným prostorem a výhledem do krajiny – tak
znělo zadání klientů, jež architektonické studio
Domyjinak beze zbytku naplnilo. Vyhovovalo stylu,
kterým se architekti Petr Šikola s Janem Černochem
prezentují již od založení své kanceláře v roce 2009.
Rodinná dřevostavba sleduje klasičtější linii tvorby architektonického
ateliéru, přesto si s výraznějšími realizacemi nezadá.
„S klientem se léta známe, takže mohl v průběhu času sledovat naši
práci, než se pro nás rozhodl,“ říká Petr Šikola a dodává: „Ideální je
pro nás stavebník, který se o architekturu zajímá, cíleně si nás jako
architekty vybral na základě našich realizací, má představu o tom, co
od domu očekává, a společně s námi se aktivně podílí na návrhu.“
Nutno dodat, že v takovém případě pak přicházejí sympatie a vzájemná
důvěra jakoby samy sebou a stávají se dobrým základem pro budoucí
spolupráci.

Konstrukce jako prvek interiéru
„Práce byla specifická zejména spoluprací s klienty, kteří mají
k architektuře blízko. Měli poměrně přesnou představu o tom,
jak chtějí žít, a uvědomovali si, jaký vliv bude mít dům na jejich
rodinný život,“ pokračuje architekt Šikola. Strohý objekt umístěný
do severovýchodní části pozemku vymezuje prostor tak, aby co
nejvýhodněji otevřel dům západnímu slunci a výhledům na okolní
zeleň, zatímco přístupová komunikace se stáním pro čtyři osobní
auta lemuje parcelu na protější straně. Samotná hmota domu
odpovídá vnitřní struktuře objektu – prosklené i plné plochy fasády
s modřínovým obkladem propisují logicky členěnou vnitřní dispozici.
„Z poměrně intenzivních konzultací s investory vznikl interiér
kombinující vestavěné a volné prvky,“ říká architekt Šikola. Centrální
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Velká prosklená plocha přes dvě
podlaží, orientovaná na západ,
nejen bohatě naplňuje interiér
denním světlem, ale přináší
i pasivní solární zisky a úspory
energie potřebné na vytápění

obytný prostor orientovaný na západ absorbuje maximální množství
světla, jež proudí do místnosti v celé výšce domu, včetně střešního
světlíku. Tesařský krov kombinovaný s táhly a prostorovým ztužením
tvoří spolu s přiznanými nosnými trámy stropu a odlehčeným
schodištěm nedílnou součást interiéru a podporují otevřenost
volného prostoru, v němž jakoby levituje galerie se vstupy do ložnic
směrovaných na východ. Dřevo vnáší do striktní barevné kompozice
pocit tepla a domova. „Využití dřevěných nosných prvků v interiéru
bylo přáním klientů, kteří měli představu o útulném prostoru,
přírodních materiálech a bydlení na venkově. Proto je konstrukce
domu v interiéru tak viditelná,“ říká Petr Šikola.

Ve znamení přirozenosti
Přiznané konstrukční prvky v interiéru i modřínové obložení na fasádě
zvýrazňují základní konstrukční materiál stavby – investory oblíbené
dřevo. Na betonovém základu vyrostla montovaná dřevostavba
ve fošnovém systému Two by Four. Kostra tvořená nosnou
dřevěnou konstrukcí s vloženou tepelnou izolací byla po zpevnění
dřevoštěpkovými deskami následně opatřena opláštěním – vnější
fasádou a vnitřními deskami Fermacell.
Záliba klientů v prostém přírodním stylu zanechala stopy
i v přístupu k moderním technologiím. Přestože stavba spadá
do energetické kategorie A, neobsahuje žádné technologické vybavení,
které často podporuje moderní domy aspirující na nízkoenergetické
stavby. Majitelé dali přednost přirozenému větrání a jednoduchému
topnému systému s centrálním elektrokotlem, v přízemí napojeným
na podlahové vytápění doplněné konvektory a v druhém nadzemním
podlaží na klasické radiátory. Celkovou tepelnou pohodu objektu
i příjemnou atmosféru zvoucí k posezení dotváří dominantní krb
v otevřené obývací části domu.
Můj důM 12 · 2015

Rozsviťte si
Vánoce!
Více než

30 druhů

vánočních
světel

Otevřené schodiště vede přímo z obývacího
prostoru na galerii v patře, kde jsou ložnice.
Přiznaná dřevěná konstrukce vytváří – spolu
s krbem – pocit „tepla domova“

Základem domu je velký společný
obývací prostor otevřený přes
dvě podlaží až do krovu. Je tu jak
sezení, tak i jídelna s kuchyní.
Výtvarný koncept spočívá
v kontrastu konstrukcí z přírodního
dřeva a bílých stěn

inzerce

EMOS Lighting
zakoupíte u všech dobrých
elektroprodejců.

lighting

www.emos.eu

Technické údaje
Zastavěná plocha: 83 m2
Užitná plocha: 132 m2
Konstrukční systém: dřevostavba, fošnový
systém Two by Four na betonovém základu,
sedlová střecha s dřevěným vaznicovým krovem; krytina plechové šablony

Decentní přírodní barevnou
škálu interiéru doplňuje šedá
– šedé nátěry dřevěných oken
a kuchyňská linka s dvířky
antracitového odstínu

prádelna
sklad

kuchyň

komora

sprcha
+ WC

vstupní
hala

pracovna

koupelna

obytné prostory I zázemí

šatna

ložnice

Vytápění: ústřední teplovodní, elektrokotel
a krb na tuhá paliva
Větrání: řešeno přirozeně okenními otvory

auToŘi
Ing. arch. Jan Černoch (*1976),
doc. Ing. arch. Petr Šikola, Ph.D. (*1977)

pokoj

Autorizovaní architekti. V r. 2009 společně
založili architektonickou kancelář Domyjinak, věnuje se architektuře a urbanismu se
zaměřením na aktuální architekturu – design,
energeticky úsporné koncepty, ekologii a trvale
udržitelný rozvoj. Zájem veřejnosti vzbudila
jejich železniční zastávka navržená pro soukromého majitele pivovaru Kocour ve Varnsdorfu.

chodba

obývací prostor

Výplně otvorů: okna z europrofilů s dřevěnými šedě lakovanými rámy s izolačním
dvojsklem; vstupní dveře dřevěné s bočním
světlíkem; vnitřní dveře jedno- nebo dvoukřídlé, plné

galerie

přízemí

patro

www.domyjinak.cz

Také ložnice v patře mají stropy
otevřené do krovu. Díky strmému
sklonu střechy je podkrovní
prostor velmi vysoký a působí
vzdušně až monumentálně

Kompaktní fasáda s velkoformátovými okny
a modřínovým obložením spojuje moderní
design s tradiční architekturou
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komerční prezentace

Jak si vybrat optimální vysavač
Pestrá paleta vysavačů Miele

alergiky. Souhra všech komponentů zajistí, že
je odfiltrováno více než 99,9 % jemného prachu.
Nejlepší výsledky vysávání i při nižším výkonu
jsou u Miele podpořeny celkovou souhrou
konstrukčních charakteristik včetně utěsnění těla
vysavače a tvaru všech součástí pro perfektní
vedení vzduchu.
Zvyšte sací výkon stiskem jednoho tlačítka
Funkce Boost je další zajímavou novinkou vysavačů
Miele. Spočívá v krátkodobém zapnutí maximální
sací síly: v případě potřeby můžete zvýšit výkon
vašeho EcoLine vysavače na minutu na 1 200 W.
S volitelným výkonnostním stupněm Power zůstane
váš vysavač energeticky úsporný a zároveň
dostatečně silný v boji proti silnému znečištění.
Robot pomůže při každodenním úklidu
Ne že byste snad už nikdy nemuseli vysávat
(zatím), ale každodenní úklid s ním hravě
zvládnete. Robotický vysavač Scout RX 1
od Miele se od podobných přístrojů zásadně
odlišuje velmi přesnou navigací a spolehlivě
vyčistí i těžce dostupná místa a okrajové části.
Oceníte i technologii rozpoznání nábytku, schodů
a dalších překážek. Je vybaven dvoustupňovým
AirClean filtrem, zvolit si můžete ze čtyř režimů
čištění. Zaplesají i milovníci designu – vysavač je
nově k dostání i v zářivé červené barvě.

Vzhledem k tomu, že na trhu existuje velké množství nejrůznějších vysavačů,
se může zdát jeho koupě poměrně snadným úkolem. Opravdu může – stačí jen
respektovat několik principů a položit si pár zásadních otázek: jak rozsáhlá
je plocha určená k vysávání, jaká je zde podlahová krytina, kolik lidí obývá
domácnost, vyskytuje se zde alergik nebo žije s námi domácí zvíře? Vzhledem
k tomu, že se většinou nemůžeme podívat do útrob přístrojů, měli bychom se
alespoň trochu dopředu připravit.
Poradí si s parketami, kobercem i úpornými
chlupy
Různé vybavení domů a bytů, druh podlahové
krytiny nebo velikost plochy vyžadují individuální
řešení. Všestranný podlahový, ruční do úzkých
prostor, kartáčový na silně namáhané koberce
či robotický vysavač pro každodenní, zcela
automatické vysávání. Široké portfolio produktů
pro všechny nároky nabízí např. Miele.
Na dřevěné podlahy je ideální vysavač Parquet
s šetrným parketovým kartáčem, nejsilnější
Comfort Electro se speciálním elektrokartáčem
je vhodný pro prostory s koberci. Jako doma
je na všech podlahách všeuměl Total Care
s rozsáhlým příslušenstvím, Comfort si zase
oblíbíte díky snadné manipulaci či pohodlnému
dálkovému ovládání. Všichni víme, jak lítý
bývá boj s chlupy našich zvířecích miláčků

či s dlouhými vlasy – proto je tu Cat & Dog
s turbokartáčem. Alergici mohou volněji dýchat
díky Allergy, který vyfiltruje až 99,999 % vzduchu
a zbaví nejen podlahy pylu, roztočů, jemného
prachu i jiných alergenů. Nejtišší vysavač Silence
vás určitě nebude rušit a Brilliant s osvětlením
SpotLight najde téměř každý drobek.
Filtrační systém je základ
Účinky vysávání jsou těsně spjaty s kvalitou
filtračního systému. Vynikajícím vícestupňovým
filtračním systémem jsou vyhlášené vysavače
Miele. Ten sestává z originálního prachového
sáčku Miele HyClean, motorového a vzduchového
filtru. Každodenním běžným nárokům postačí filtr
AirClean, filtr s aktivním uhlím zase neutralizuje
nepříjemné pachy (ideální pro majitele domácích
zvířat) a HEPA AirClean je optimální volbou pro

Miele Scout RX1

Zaměřte se na kvalitu a vítěze testů
Kvalitní vysavač by vám měl bez problémů
fungovat několik let. Firma Miele své přístroje
testuje dokonce na životnost 20 let. Vysavače
procházejí velmi náročnými zkouškami, jako jsou
prahové testy, test životnosti motoru, navíjení
kabelu, hadice nebo rukojeti. Díky tomu se mohou
pochlubit pravidelným umístěním na předních
příčkách nezávislých spotřebitelských testů.
V domácím dTestu jsou posledními vítězi dva
modely z řady Complete C3. Vysavače Miele
zkrátka obsazují čelné pozice bez ohledu
na hodnoty uváděné na energetických štítcích.
O nejvhodnějším přístroji se přijďte poradit
do showroomů Miele v Praze a Brně nebo
do prodejen autorizovaných partnerů Miele.
www.miele.cz

S v ýhledem
na tatry
text: Monik a felix | foto: SoŇa SaDloŇoVÁ

Hlavní průčelí domu získalo díky symetrickému
uspořádání monumentální výraz. Prosklený štít
odlehčuje masivní stavbu a naplňuje interiér
světlem a sluncem
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rodinné domy návštěva

Mladá rodina se dvěma dětmi se rozhodla zrealizovat
svůj sen o víkendovém bydlení. I když si původně
představovali klasickou roubenku, která by zapadla
do tatranské krajiny, osud zamíchal karty jinak.
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Na fasádách architekt zkombinoval páskový
obklad ze štípaného kamene a dřevěné
obložení. Je mořeno do kaštanového odstínu,
stejně jako zábradlí, podbití a další přiznané
dřevěné prvky

T

rvalo chvíli, než našli pozemek,
který by odpovídal jejich
požadavkům: čistý vzduch,
možnosti letní turistiky,
cykloturistiky, zimních sportů
a blízkost golfového hřiště. Přidanou
hodnotou nalezené parcely je krásný výhled.
Z oken orientovaných na jihozápad mohou
majitelé sledovat panoráma Vysokých Tater.
A jak to bylo s roubenkou? „Chtěli jsme,“
vzpomíná majitel, „aby náš dům nepůsobil
cizorodě ve vysokohorském prostředí,
a roubenky se nám líbily. Když jsme začali
uvažovat o stavbě, zjišťovali jsme o nich
více a několik jsme jich navštívili. Přitom
jsme pochopili, že klasická roubenka přece
jenom není náš šálek kávy. Nelíbilo se nám
především šíření zvuku mezi podlažími.
Ani tepelnětechnické hledisko neodpovídá
dnešním trendům a komfortu.“ Majitele
navíc okouzlila představa kamene na fasádě,
což by na tradiční roubence nebylo možné
zrealizovat. A tak od původní představy
postupně upustili.

Člověk na správném místě
Majitelé oslovili architekta Petra Dzurca,
kterého znali již z minulosti. Asi před
dvanácti lety jim navrhoval rodinný dům.
„Jeho způsob práce i komunikace se nám
moc líbily, opravdu jsme si rozuměli,“
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vysvětluje investor. „Myslím si, že je člověkem
na správném místě. Řekli jsme mu naše
představy a požadavky a byli zvědaví, jak
se s nimi popere. Chtěli jsme patrový dům
s velkými okny, kámen a dřevo na fasádě
a přírodní materiály. Za nějaký čas přišel
za námi s návrhem a se slovy: Tohle asi
nebude úplně to, co jste ode mne čekali,
ale já si myslím, že pro realizaci vašeho
domu se nejvíc hodí stavební systém Velox.
A všechny důvody nám vysvětlil.“ Nebyly to
malichernosti. Architekt řešil dvě náročné
úlohy: na přední fasádě měl být kámen
odspodu až ke střeše, což je velká zátěž
na stěny a základy. Nad obytnou zónou
byla plánována galerie a bylo nutné vyřešit
průvlaky. Zjistil, že oba problémy se dají dobře
zvládnout tímto systémem. Jde o smíšenou
konstrukci štěpkocementové desky s izolací
z šedého polystyrenu a výplní z betonu. Díky
betonu jsou zdi dostatečně staticky únosné
a mají i tepelněakumulační schopnost. Dřevo
a polystyren zase tepelně a zvukově izolují.
Promyšlené detaily stavby navíc eliminují
vznik tepelných mostů.
Dům je postaven jako nízkoenergetický.
K vytopení stačí podlahové elektrické
vytápění a krb. „Nechtěli jsme tu moderní
systémy s rekuperací, které by nám
zabezpečily čistý, ale sterilní vzduch. Nám se
voňavý tatranský vzduch líbí.“ Na ohřev teplé

vody slouží dva bojlery. Ty ohřívá elektřina
z fotovoltaických panelů na střeše.

Relax na prvním místě
Myšlence víkendového bydlení odpovídá
i vybavení domu. Velkorysý společenský prostor
v přízemí orientovaný na jihozápad disponuje
obývací halou, kuchyní a jídelnou. Velká okna
přinášejí pasivní solární zisky. Na severovýchod
je situována vinotéka a relaxační zázemí se
saunami a vířivkou. Patro je vyhrazené nočnímu
klidu, jsou zde čtyři ložnice, pro větší komfort
je každá z nich vybavená samostatnou toaletou.
Původně tu měly být ložnice tři, čtvrtá přibyla,
když se majitelé v procesu plánování domu
vzdali galerie.
Interiér navrhovala a se zařízením
pomáhala na doporučení interiérová
designérka Iveta Košíková. „Měli jsme nějaké
představy,“ říká pán domu, „a designérka nám
skvěle poradila a usměrnila nás, především
co se týče materiálů a barev. Interiér měl
ve výsledku působit teple a přívětivě. Myslím,
že se to povedlo.“ Majitelé jsou s domem
velice spokojeni: „Výborně si tu odpočineme.
Je tu klid, čistý vzduch, dokonce spíme
lépe než doma. Těšíme se na zahradu, která
bude brzy vysázena, a také na první Vánoce.
Ty oslavíme s nejbližší, i když již trochu
rozvětvenou rodinou. Místa je tu pro nás
všechny dost.“
Můj důM 12 · 2015

SLOVO MAJITELE
Stavební systém Velox jsem neznal, ale jsem moc rád, že jsme
s ním souhlasili. K rozhodnutí přispěla i návštěva několika už
postavených domů. Průběh stavby mě mile překvapil, a to
profesionalitou a přístupem realizační firmy, který se dnes
tak často nevidí. Od ochoty řešit problémy přes preciznost
až po logistiku a pořádek na staveništi. Bylo vidět, že u nás
staví zaškolený tým pracovníků. Později nás potěšila návštěva
odborníka na lepicí hmoty, který zjistil, že kámen se na dům –
na dřevoštěpkovou desku – může lepit přímo, bez použití kotev
nebo sítěk.

Dřevo, dýha, kámen, kůže a keramika vytvářejí
v interiéru uklidňující, zemitě laděnou harmonii
přírodních materiálů a barev

rOdInné dOMy návštěva

rodinné domy návštěva
Přírodní dřevo mořené
do ořechového tónu a benátský
štuk na stěnách vytvářejí základní
zlatohnědý barevný tón, který
kontrastuje s černými a světlými
barevnými akcenty

Plastická struktura kamenného
obložení krbu elegantně kontrastuje
s krbovou vložkou z černého plechu
a hladkou leštěnou dlažbou

Lustr a zábradlí z kovaného
železa jsou uměleckým dílem,
které jako jedinečný šperk zdobí
schodišťový prostor

Technické údaje
sauna

vířivka

přízemí

patro

Zastavěná plocha: 220 m²

parní
sauna

posezení

balkon

sprcha

předsíň

balkon

Konstrukce: nepodsklepená dvoupodlažní stavba, stavební systém Velox, sedlová střecha, dřevěný krov s krytinou
Bramac

pokoj

Fasáda: lepená – kámen s tloušťkou 2,5 až
3,5 cm, odvětraná – smrkové dřevo s nátěrem
v odstínu kaštan

kotelna

kuchyň

pokoj
hala
WC

jídelna

Užitná plocha: 324 m²

koupelna

koupelna

obytná hala
pokoj

pokoj
koupelna
ložnice

Vytápění: elektrické podlahové vytápění, krb se sekundárním spalováním, nízkoenergetický dům kategorie A
Ohřev teplé užitkové vody: bojlery napojené na fotovoltaické panely
Realizace stavby: EnergoDomčeky, s. r. o.,
www.energodomceky.sk

obytné prostory I zázemí

Atypické prosklení štítu vytváří
v podkrovních místnostech
dynamickou hru světel a stínů

Hoffmann, spol. s r. o., Chrudim,
dodavatel stavebního systému VELOX,
Štěpánkova 97, Chrudim,
www.hoffmann.cz

Přírodní materiály a barvy se prosadily
i v prostorách koupelen a fitness. Italské keramické
dlažby jsou napohled k nerozeznání od dřevěných
prken, plastické obklady stěn navozují představu
zvlněného písku na dně moře

z auja lo n á s
Tloušťka obvodových zdí domu v energetické třídě A bez nalepeného kamenného obkladu je 42 cm. Kdyby se majitel rozhodl
pro stavbu z nezateplené cihly a polystyrenu ve stejné energetické třídě, tloušťka obvodových zdí by byla přibližně 60 cm.
Na stejné zastavěné ploše tak získal více vnitřního prostoru.
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TexT: KrisTý na LišKová | FoTo: Jordi sarr à, PePe Gascón

JAKO JE JICH DÍTĚ
Na ostrově Formentera je zvykem, že se čerstvě dostavěný
dům pokřtí. Majitelé se rozhodli dát mu po rekonstrukci
jméno „Casa Niños“ – Dům dětí.

rodinné doMy návštěva

Sněhobílé omítky, blankytné nebe a modré
okenice jsou pro španělské Středomoří
typické. Vyvýšená betonová deska nad
bazénem tvoří terasu a zároveň zastřešuje
technické zázemí domu, které se pod ní
ukrývá, zapuštěné ve svahu

2015 · 12 Můj důM

51

Krytá terasa u obývacího pokoje je vybavena
originálním sezením z masivního dřeva a proutí.
Charakteristická modrá barva se opakuje
na okenicích i trámcích, které nesou zastřešení

D

ům se nachází v klidné
a izolované části obce
Es Pujols, na krásném
středomořském ostrově
Formentera. Stojí v blízkosti
moře, v oblasti známé svojí autenticitou.
Jako by se zde zastavil čas. Cesty nejsou
zpevněné, zahrady lemují zvětralé dřevěné
ploty a veřejné osvětlení se vyskytuje jen
sporadicky. Za všech okolností se místní snaží
ponechat přirozenou ostrovní vegetaci, která
si tak podmanila celé okolí a dává mu typický
vzhled. „Toto prostředí ve mně vyvolalo silné
vzpomínky z dětství,“ říká architect Pepe
Gascón, autor návrhu rekonstrukce.

Letní sídlo
Dům si postavil v osmdesátých letech
20. století německý manželský pár
v baleárském stylu. S novou dobou a novými
majiteli bylo nutné jej přestavět a doplnit
tak, aby poskytoval podmínky pro pohodlný
život. Nově rekonstruovaný dům měl sloužit
jako letní sídlo. Díky příbuzenskému vztahu
s majiteli věděl architekt přesně, co jim bude
vyhovovat, a celý proces realizace byl velmi
dynamický.
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Největším zásahem do původní podoby byla
reorganizace denních prostor nacházejících
se mezi dvěma verandami. Byly zrušeny dvě
menší místnosti, kuchyně byla propojena
a otevřena do obývacího pokoje a vstupní
dveře byly přemístěny. Díky přestavbě
obývacího pokoje bylo možné rozšířit hlavní
ložnici. Na konci chodby se také nacházejí
další dvě menší ložnice. Architekt se rozhodl,
že před nimi vytvoří malou vstupní halu. Bylo
také třeba nově zorganizovat obě koupelny,
aby byly prostornější a plně funkční. Změny
zasáhly i širší zázemí. Z původní garáže,
která přiléhala k domu, vznikl apartmán pro
hosty, šikovně propojený s exteriérem. Díky
výškovému rozdílu terénu na konci terasy
zde bylo možné zřídit technickou místnost
a prádelnu. Střecha – betonová deska – je
na stejné úrovni jako bazén, slouží tedy i jako
plošina pro opalování, venkovní stolování
a relaxaci, nebo také jako skokanský můstek
k bazénu.

Vše je zalité sluncem
Některé okenní a průhledové otvory ve fasádě
se zvětšily, do interiéru tak může proniknout
daleko více slunečního světla. Patrné je to

zejména v obývacím pokoji a na verandách,
které byly doposud velmi tmavé.
Velkou pozornost všichni věnovali
použitým materiálům a architektonickým
prvkům. Cokoliv, co neodpovídalo tradičnímu
baleárskému stylu, muselo pryč. Rekonstrukce
byla založena na lokálních materiálech
a tradičních pracovních postupech. Hlavní
barvou celého objektu, a to uvnitř i vně, je
bílá, jak je u moře obvyklé. Dobře odráží
sluneční paprsky a dům se tak nepřehřívá.
Okenice byly natřené blankytně modrou
barvou, jako u většiny domů na Formenteře.
Většina nábytku v interiéru je provedena
z cihel (čela postelí, šatní skříně, kuchyňská
linka, police a bar). V obývacím pokoji byly
vytvořeny niky a z cihel je i venkovní sprcha.
Povrchy stěn pokojů i cihlového nábytku jsou
záměrně nedokonalé. Všechny příliš ostré
rohy byly nahrazeny krásně nepravidelně
oblými.
Toto vše doplňuje dřevěný nábytek, textilní
závěsy a pokrývky, které dodávají domu
barvy. Rozzářit dům barvami mají za úkol
také obrazy a další dekorace. Je to zkrátka
pohodlný a funkční středomořský dům, kde
hlavní roli hrají barvy, světlo a stín.
Můj důM 12 · 2015
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Vestavěný nábytek – kuchyňská linka, police, šatní
skříně a další prvky – byl při rekonstrukci vyzděn
z cihel a opatřen bílým nátěrem. Záměrně nerovné
a neostré hrany a povrchy omítek vytvářejí dojem
starobylosti a autenticity

Interiéru vládne bílá – bílé omítky a hladká
světlá podlahová stěrka odrážejí maximum
světla a dávají vyniknout dřevěnému nábytku,
obrazům a doplňkům

I koupelny mají přímé propojení se zahradou.
Nábytek je z dubového dřeva, stěny opatřené
hladkou stěrkou

Také čelo manželské postele je zděné. Niky jsou praktické a zároveň dávají vyniknout některým
dekoračním předmětům. Zděné šatní skříně (obr. vpravo) nemají dveře, pouze lehký závěs
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obytné prostory I zázemí
bazén

terasa

koupelna

koupelna

obývací pokoj

kuchyň

zádveří

ložnice

chodba

kuchyň

ložnice

PŮVODNÍ STAV

Je majitelem studia Pepe Gascón Arquitectura, architektonického ateliéru s dlouhou tradicí a mnoha
zkušenostmi. Tým je složený z lidí mnoha zaměření.
Společným jmenovatelem jsou kreativita a inovace.

ložnice

garáž

garáž

PEPE GASCÓN

koupelna

hala

ložnice

AU TO Ř I

ložnice

obývací pokoj

Ateliér provádí celý projekt od počáteční koncepce
až po realizaci. Cílem je tvořit střízlivou, účelnou
a nadčasovou architekturu zahrnující inovativní
postupy. Ateliér sídlí ve Španělsku v Barceloně.
Spolupráce Jesús Gallego, interiéry navrhla Estela
Gómez, technický projekt Josep Gascón Canals.

koupeln a

ložnice

koupelna

šatna

ložnice

STAV PO REKONSTRUKCI

TECHNICKÉ ÚDAJE
Zastavěná plocha: 165,25 m2
Celkové náklady: 110 000 eur

Kontakt: www.pepegascon.com
Nová venkovní sprcha u bazénu byla pojata
tak, aby ladila s tradičním stylem

Apartmán pro hosty má vlastní terasu, vysypanou oblázky. Soukromí hostů
chrání stěny a rohože po jejím obvodě
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Vnější a vnitřní prostor se svobodně
prolíná. Upravená zahrada s tenisovým
kurtem vstupuje velkoformátovými
dveřmi do dvoupodlažní obytné hmoty
domu, na niž navazuje přízemní bazén

TexT: Daniela R ígRová | FoTo: Jiř í vaněk

Vše Vložené se Vr ací
Jemný vánek proudí otevřenou stěnou do jídelny, k ležérnímu posezení zvou terasy
v prvním i druhém podlaží – uvolněná letní atmosféra čiší z rodinné vily východně
od Prahy. Pětičlenná rodina tráví už třetí sezonu v domě s krytým bazénem
a tenisovým kurtem, v němž nejdůležitějším luxusem je prostor.
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Jídelna pro širokou rodinu i přátele umožňuje
prostor na zimu uzavřít, v horkých letních dnech
zůstává otevřená do zahrady

S

vobodná energie prostupuje
do detailu zvládnutou stavbou,
která naplnila touhu majitelky
po obydlí spojeném se zahradou
a s možností trávit čas v kruhu
rodiny a přátel i v nezbytném soukromí:
„Dům měl být dostatečně velký pro početnou
rodinu i pro známé, ale skýtat také intimní
prostor, abychom se mohli před lidmi schovat.
Chtěli jsme ho zakomponovat do přírody
a vytvořit propojení se zahradou. To byly naše
záměry, které jsme předložili architektovi,“
vypráví paní domu. Z jeho návrhu vzešel
projekt nepodsklepeného objektu složeného
ze dvou hmot – dvoupodlažní obytné zóny
s vazníkovou střechou a přízemního bazénu
s garáží a zeleným pokryvem pultové střechy.
Společnost DSK Praha jej dotvořila, obohatila
o technické detaily a dovedla k realizaci.
„Oslovili jsme asi osm firem a zajistili si
vlastní nezávislý stavební dozor, který nám
pomohl rozhodnout se pro tu správnou. Dnes
už bych do rozpočtu viděla víc, ale pokud
jdete do stavby poprvé, nedokážete rozklíčovat
věci, které pro laika nejsou transparentní,“
říká majitelka o začátcích realizace. „Když
se v domě začne žít, začnou se projevovat
i problémy stavby. Pak teprve vidíte, jestli je
dům postavený dobře, nebo jestli se během
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realizace zametaly problémy pod koberec.
Kvalitou i drobnými detaily, které dokonale
pasují, mě ale práce řemeslníků uchvátila
a zatím žádné zásadní potíže nenastaly,“
uzavírá.

S puncem kvality
Přestože vilu užívá celá rodina, vznikla
především v režii paní domu: „Pro mě luxus
spočívá v prostoru, nepotřebuji drahé zařízení.
Důležité je, aby měl dům hezkou energii,
aby byl příjemný, vzdušný, se spoustou světla.
Mám ráda zemité barvy, které se prolínají
tak, že pokoje k sobě navzájem hovoří.“
Role investora v tomto případě zdaleka
neznamenala pouze rozhodnutí o rozpočtu
stavby a základní dispozici. „Jsou klienti,
kteří potřebují tým lidí, aby objekt dotáhli
po stavební i designové stránce do konce. Pak
jsou jiní, kteří vědí, co chtějí,“ říká Ing. Tomáš
Moravec ze společnosti DSK Praha. „Paní
domu se o stavbu velmi zajímala, takže
procesu realizace teď po všech stránkách
rozumí,“ dodává s uznáním. Schopnost
respektovat klienta a naslouchat jeho názorům
pomohla na svět příjemnému bydlení
s uvolněnou až přímořskou atmosférou,
ve kterém se celá rodina dobře cítí. Z ulice
nenápadný zevnějšek s citem kombinuje

jemně šedou a krémovou fasádu s třešňovou
barvou dřevěného podbití střechy, tmavými
okenními rámy v barvě střešní krytiny. Objekt
se z jihozápadu otevírá do zahrady a nabízí
k posezení spoustu příjemných zákoutí více
či méně krytých přesazením střechy či terasy.
Na první pohled nijak extravagantní stavba
rozvíjí svůj půvab s každým detailem.
Otevřená dispozice přízemí volně přechází
z velkorysé vstupní haly do jídelny s kuchyní
a do obývacího prostoru předěleného
na společenskou část s domácím kinem
a intimnější posezení u knihy či s přáteli u krbu.
Průchozí chodba zavede členy domácnosti
do technického zázemí, ke koupelnám, malé
tělocvičně a hojně využívanému bazénu.
Dřevěné schodiště s odlehčeným zábradlím
z tvrzeného skla otevírá ve druhém podlaží
galerii s malou pracovnou, s komplexem
ložnice, šatny a prostorné koupeny, na niž
dále navazují tři dětské pokoje a další dvě
koupelny. Každá z ložnic umožňuje výstup
na terasu s výhledem do zelené zahrady a dál
k malebným stavením venkovské zástavby. Díky
nápadu opticky rozdělit zábradlí na lehkou
kovovou část a vyzděnou masivní zeď vzniklo
další intimní zákoutí pro večerní sklenku vína.
„Jsem tady velmi spokojená a šťastná,“ dodává
majitelka vily.
můj dům 12 · 2015

S lovo m a j i t e l k y
„Když do práce vložíte kvalitu, také se vám
vrátí. Nejde jen o vzhled stavby a interiérů,
ale pokud práce není odbytá, nemusíte hned
investovat do oprav. Někdy je potřeba si investice propočítat s časovou návratností. Oceňuji
dokonalé detaily, a pokud si na ně zvyknete,
už z náročnosti těžko slevujete. Souhra detailů
totiž vytváří celek, který vyzařuje jinou energii,
energii kvality.“

Dokonalé lícování dlažby s keramickými obklady, nábytek
na míru včetně vnitřních dveří vyrobený ze stejného druhu
dřeva a stejnou rukou, kuchyňská deska ze žuly barevně
korespondující s velkoformátovou dlažbou celého přízemí
i parapety a schodiště obložené stejným lehce běleným
kouřovým dubem, který pokrývá podlahy druhého
nadzemního podlaží – to jsou momenty odlišující běžnou
stavební práci od doteku mistra.

rodinné domy návštěva

Obývací pokoj je rozdělen na dvě části
– pro posezení s přáteli u hořícího krbu
a zákoutí s televizní obrazovkou (viz foto
na vedlejší straně nahoře)
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Pracovní deska z nažloutlé žuly je praktická
a dodává bílé kuchyňské lince s vysoce
lesklým povrchem punc výjimečnosti

rodinné domy návštěva
z auja lo n á s
Když práce baví
Půvab stavby nespočívá jen v řemeslném zpracování
a kvalitě materiálů. Kromě komplexního technického
řešení podlahového topení v kombinaci s teplovzdušným
vytápěním s možností dochlazování a rekuperace vzduchu
prolíná domem množství drobných úprav technického
rázu. Centrální vysavač, vysoušeč bot v botníku i minutka
umístěná na žebřících v koupelnách k dosoušení ručníků
mimo topnou sezonu zpříjemňují bydlení a odbourávají
zbytečné plýtvání pozorností na údržbu a chod domácnosti. „Přicházela jsem s dotazy, zda by se některé technické
detaily daly uskutečnit, a řemeslníci vždy našli způsob, jak
je vyřešit. Bylo vidět, že dům staví lidé, které to baví a jsou
zvyklí odvést práci, na niž mohou být hrdí,“ říká investorka.
Bez zkušeností a vstřícného přístupu ke komplikacím stavby by pod taktovkou paní domu nevznikl precizní interiér
v teplých odstínech hnědé, smetanové a bílé barvy.

Velkorysý vstupní prostor je pečlivě
začleněn do celkové dispozice.
Strohému stylu dominuje originální lustr

Rodičovská ložnice ústí na zastřešenou
terasu. Vyzděné zábradlí vytváří pocit
bezpečí při letní sklence na dobrou noc
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Kvalitní řemeslná práce posouvá
jednoduchost koupelny spojené
s ložnicí rodičů na vyšší úroveň

Zahrada uzavřená zdí poskytuje soukromí
i při posezení na zastřešené terase.
Zároveň dovoluje výhled na dominanty
místní staré zástavby
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Dispozice: 7 + 1
Konstrukce: nepodsklepená dvoupodlažní
stavba; systém Porotherm; vazníková střecha
s krytinou z pálené tašky Bramac na obytné
části, zelená střecha na části technické a krytém bazénu
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obytný prostor
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tech.
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garáž
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Vytápění: podlahové topení v kombinaci s teplovzdušným vytápěním s možností
dochlazování a rekuperací vzduchu, tepelné
čerpadlo; v koupelnách topné žebříky napojené
na topný okruh + elektrické patrony pro letní
sezonu

hala

hala
jídelna

ložnice

šatna

pracovna

NÁVRH A REALIZACE STAVBY

šatna

kuchyň

Výplně otvorů: okna a venkovní dveře – hliníková okna; vnitřní dveře – vyrobené na míru
(materiál – buk domořovaný dle požadavku
majitelky)

WC

spíž

koupelna

PŘÍZEMÍ

PATRO

DSK Praha, domy stavěné na klíč, spol s r. o.
Pražská 16, Praha 10-Hostivař
www.dsk.cz

Bazén zahrnutý do dispozice vily lze využít celoročně.
Dvanáct metrů dlouhou vodní plochu rámuje
dlažba s nažloutlým nádechem, jež koresponduje
s kamenným obkladem vnitřní stěny
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téMA s aRchiTeKTem po česKu x ii.

tÉMA

1

FASÁDA NENÍ JEN ME JK AP DOMU
Jako architekt velmi často čelím požadavkům klientů na ozvláštnění fasád jejich domů.
Touží dům něčím ozdobit. „Proč?“ ptám se a argumentuji výrokem architekta Adolfa
Loose: „Všecko, co je nápadné, platí v dobré společnosti za hrubé a nepřípustné.“
Nebo také: Váš dům tu zajisté nebude stát proto, aby se od svého okolí co nejvíce lišil.
Fasáda není pro mnohé jen tváří domu, nýbrž spíše jeho mejkapem.
TexT a foTo: Jan R a mpich

P

řirovnání fasády k tváři se
mi docela líbí. obě jsou
vnějším obrazem vnitřních
funkcí, konstrukční podstaty
lidského těla či rodinného
domu. obličej (tvář) je rozhodující částí
těla z hlediska libých či nelibých pocitů
pozorovatele, říkejte si, co chcete. a stejně tak
fasáda je v zásadní míře odpovědná za přijetí
či odmítnutí každé architektury veřejným
míněním, které si ovšem převážně vytváří
názor velmi povrchně, či spíše „povrchově“:
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kolik lidí vůbec vstoupilo do budovy,
pochopilo její uspořádání, provozní smysl,
výtvarný záměr, technologickou inovativnost
a míru uspokojení investorských požadavků?
nepatrný zlomek z těch, kteří o stavbě vynesli
svůj soud, to mi věřte. fasáda se tak stala
jakýmsi zplnomocněným velvyslancem celé
stavby ve světě lidských emocí. a u rodinného
domku to platí dvojnásob. Kdo umí zaujmout
uměřené kritické stanovisko k fasádě
elektrárny, administrativního komplexu či
soudní budovy? Běžný člověk nemívá ani

potřebu se k něčemu podobnému vyjadřovat.
Jenže u rodinného domku je to jinak: jak by
měl vypadat (stejně jako sestava fotbalové
reprezentace), ví přece každý, že?

Forma versus obsah
Jsou fasády, které spíše než ke tváři
můžeme přirovnat k mejkapu. K něčemu,
co je naneseno víceméně volně na příliš
„obyčejném“ základě, aby ho dílem potlačilo
a ovšem i transformovalo. některá fasáda je
tak ověšena tretami dekorů podnikatelského
MůJ DůM 12 · 2015
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1–3 fasády s co nejširšími průběžnými
pásovými okny bývají působivé.
le corbusier to věděl

A mnozí prostí občA né se domnívA jí, že tAto
plochost (fAsá dy) je ně jA k ým nedíln ý m
pož AdAvkem moderní Architek tury, z Atímco
ve skutečnosti jde o schemAtičnost, k ter á je
s funkční A rchitek turou v rozporu.
(Karel Honzík , Tvorba životního slohu)
historizující ohled nadiktoval fasádu s malými
okny, navíc s výškově odtrženým přízemím
od úrovně zahrady. Škoda

baroka a „zmalována“ nejrůznějšími pigmenty,
že připomíná tvář papuánského lidožrouta
nebo bulharského punkera. V obou případech
nás přitom může zarazit disproporce mezi
formou a obsahem: lidojed je třeba jinak
vzorný otec, co se jen usilovně stará o přísun
živočišných bílkovin do rodinné kuchyně,
punker si doma tajně pouští koledy a jeho
živobytí je striktně fruktariánské. A vnějškově
přezdobený dům může být uvnitř až
zarážejícím způsobem chudičký, hloupý,
prostorově podstandardní... Jen z jednoty
lidského ducha a člověčí tváře, z vnitřní
pravdy, povstává přímá a neodvozená lidská
bytost. Totéž lze říci i o rodinném domě
a jeho vnějším výrazu, fasádě. Faleš, koketérie,
neupřímnost, devótnost, neurvalost, snobství,
povýšenost, procovství, servilita, pompéznost
atd. jsou všechno projevy nejednoty
a disharmonie. To platí pro člověka i pro dům.
Když spojím pásem kamenného či kámen
imitujícího obkladu dvě okna ve fasádě,
nanesl jsem právě takový mejkap. Z omítky se
jako ostrov z rybníka vynoří krajina kamene,
těžkého obkladu, jemuž je vlastní, aby počínal
v zemi a ze země vyrůstal. Uplatním-li
jej takto uprostřed omítky, znásilnil jsem
tektoniku stavby. Konstrukční materiál
jsem degradoval na něco, co má zdobit.
Statného horníka převlékl do dívčí noční
košile s krajkami – a tím jej ponížil. Modré
oči mladé paní klientky však velmi často
prozrazují zmatek: vždyť je ten kámen mezi
okny (nebo třeba ve štítě od římsy nahoru),
pane architekte, přece tak elegantní a tuze
pěkný... Musím tedy začít znovu: co je těžké,
patří dolů, na zem. Kámen, cihla, hrubá
omítka... Co je lehké, patří nahoru: obkladové
desky, dřevěné palubky, jemná omítka. Chci-li
kamenný obklad kolem oken v podkroví, musí
„vyrůstat“ už ze země. Sklo je indiferentní,
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Strašlivá boční fasáda řadového
domku jako by podmračeně
mžourala na svět kolem

jeho velké plochy mohou být dole i nahoře,
avšak vždy vyjadřují něco jiného: dole
konstrukční troufalost, nahoře lehkost stavby.

Poměr hmoty průčelní stěny a otvorů
v ní „prořezaných“, totiž oken a dveří,
bývá dominantním vjemem při vnímání
obrazu budovy. Malé otvory jako by stavbu
degradovaly, většina lidí ji bude posuzovat
dokonce jako nízkorozpočtovou. Velké
otvory se zdají prozrazovat stavitelskou

odvahu i možnosti konstrukční (jak to,
že to nespadne?) i provozní (topení musí
stát majlant!), ale hlavně – dům pocitově
odlehčují. Klasické cihelné zdivo však
umožňuje okna rozměrů jen omezených,
zatížená obvodová stěna má limitované
možnosti z hlediska statického. Le Corbusier
a ostatní však už před takřka sto lety zavedli
do architektury rodinného domu nosný skelet
a oprostili jeho fasádu od konstrukční funkce.
Okno tak najednou mohlo být doslova
kolem celého domu. Od té doby „architekt
stojí... před dvojí možností: buď vyjádřit tuto
okolnost zřejmě různým tvarovým řešením
stěny zatížené a nezatížené, nebo se zříci
projevu konstrukční pravdivosti a pojmout
všechny stěny jako jednotné, rovnocenné
ohraničení prostoru, nerozlišované podle
skutečných funkcí“ (Otakar Novotný,
O architektuře).
Kromě zmiňované konstrukční úvahy
zajišťují otvory ve fasádě samozřejmě i přívod
denního osvětlení dovnitř domu, to je jejich
vlastní raison d´être. Z uživatelské logiky tedy
plyne, že větší místnosti by měly mít i větší
okna. Pro uspokojivé osvětlení obytných

Italská vila jako učebnice tvarosloví
i výstava stavebních materiálů.
Výsledek je ovšem skvělý

Pravda v architektuře
Nabízí se tedy otázka, v čem ona pravdivost
vnější podoby rodinného domu vlastně
spočívá, jak se odráží v jeho průčelí?
Klasickým příkladem pravdivosti výrazu
průčelí domu je řešení divadelních budov.
Nad hledištěm divadla je většinou střecha,
nad jevištěm ještě provaziště, které bývá vyšší
než jeviště samo. Schovám-li obě tyhle části
divadla pod jedinou střechu, tzn. bude-li
vnější hmota budovy výškově zarovnána, není
vlastně výraz takového průčelí pravdivý, neboť
tu výtvarné ohledy zastřely logický profil
stavby.
Také na fasády rodinného domu lze hledět
prizmatem pravdivosti – nebo praktičnosti.
Zatížená, tzn. nosná stěna nese kromě zatížení
od stropů a střechy i svou vlastní váhu, takže
její zátěž směrem dolů, k základům, stoupá.
Různá tloušťka této stěny, dole silnější,
nahoře slabší, by byla logickým vyjádřením
průběhu sil v takovéto konstrukci. Není to tak
dávno, co se např. činžovní domy zdily právě
takto. Zřetele praktického rázu (např. užití
zateplovacího systému) však v drtivé většině
vedou k řešení právě opačnému: sokl bývá užší
a hlavní plocha fasády před něj předstupuje.
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Unavený projektant vyřezával okna do těchto
průčelí v letargickém vytržení bez sebemenšího
úsilí o harmonii a krásu: brrr!

místností uvádějí příručky typu „Architektem
snadno a rychle“ plochu oken jako osminu až
desetinu plochy podlahové. Na to se však, zdá
se mi, hledí čím dál méně. Koupelnu či halu
osvětluje celoprosklená stěna, zatímco třeba
ložnice jsou opatřeny jen jakýmisi průzory à la
bojové vozidlo pěchoty. Okenní kompozice
tu tak přináší často velmi nekonvenční řešení,
nesprávné sice z hlediska hygieny zraku, které
nás však přesto osloví svou překvapivostí
a výtvarnickou brilantností.

Zbytečné ozdoby
Fasádním mejkapem pořád ještě často bývá
i historizující dekor, v nedávno minulé
(opravdu?) éře tzv. podnikatelského baroku
zcela dominantně kralující domácí produkci
rodinných domů. Římsy z močoviny či
balustrády z umělého kamene, historizující
tašky na střeše a obloučková okna – to jsou
samé položky navíc, nad rámec funkčního
a potřebného. Spisovatel a filosof Bohumil
Markalous (později zvolil pseudonym
Jaromír John) počátkem dvacátých let napsal:
„Statisíce rodin v Československu, jež patří
střednímu, selskému i dělnickému stavu,
je zadluženo a těžce splácí zařízení svého
bytu, především ovšem ,nádhernou ložnici‘
a všechno druhé, z účelové a kvalitní stránky
nesmyslný umělecko-průmyslový brak“. Když
tohle čtu, nemohu si podobnosti obou situací,
totiž té po první válce a té po sametové
revoluci, nepovšimnout. Onen proud
procovské zdobivosti si v obou případech
našel jen trochu jiné koryto, inspirační zdroje
byly a jsou stejné.
Fasádní dekor v našich časech má
s mejkapem společnou i další vlastnost,
totiž tu, že má-li vést ke kýženému cíli, tzn.
okrášlit, zjemnit a učinit stavbu přitažlivější,
musí být užit se znalostí pravidel, střídmě
2015 · 12 můJ dům

Kolik prostředků muselo být vynaloženo
na zdobení tohoto dortíku – a výsledek je tristní

Ing. arch. Jan rampIch
a s rozvahou. Přitom vidíme až příliš často
domy tak přezdobené, že se zdá, jako by byly
postaveny jen proto, aby se dostalo vší té
dekorativní veteši nějakého pozadí a aby ji
bylo na co nalepit.
Ve snaze zvýšit životnost fasádního
pláště a ovšem podpořit i jeho výtvarnou
kvalitu, opatřují se nejrůznějšími obklady,
inkrustacemi. Běžné cihly nebo tvárnice by
se časem rozpadly, a proto se omítají. Je třeba
zlepšit tepelné parametry stavby, a proto se
její fasáda obloží tepelnou izolací a navrch
třeba dřevěnými lamelami. Obyčejná omítka
vyhlíží příliš obyčejně? Napraví to obklad
kamennými deskami...

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
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zařizujeme t iPy a tr endy

uklizeno dočista
do čista

renesance dřeVa
K současným interiérovým trendům patří zejména sklo a dýhy
zvýrazňující krásu přírodního dřeva. „Návrat k přírodním materiálům
patří mezi nejvýraznější bytové trendy posledních let nejen v oblasti
interiérových dveří. Potřeba odlišit se od okolí, vyzkoušet něco nového
spolu se vzrůstajícím zájmem o přírodu a ekologii přivádí stále více
klientů k rozhodnutí vyměnit plast či kov za dveře z dřevěné dýhy, které
v kombinaci s poctivou řemeslnou prací zůstanou v módě navždy,“ říká
designérka Hana Michálková. Společnost Sapeli přichází s působivou
kombinací dřevěných zárubní a skleněných dveří modelové řady Sapglas.
Více informací na www.sapeli.cz

Společnost iRobot Corporation, světový
lídr v oblasti robotiky, představil
robotický vysavač iRobot Roomba 980
– v současnosti nejschopnější a nejlepší
robotický vysavač na světě. Jako první
svého druhu spojuje adaptivní navigaci
a vizuální lokalizaci, což znamená, že uklízí
až dvě hodiny a v případě potřeby se
dojede dobít a poté pokračujte dále v úklidu.
Novinkou je i ovládání robota přes mobilní
telefon a intenzivní úklid koberců (rozpozná
koberec a spustí program pro koberce).
Čisté podlahy v celém domě tak dosáhnete
pouhým stisknutím tlačítka. V prodeji od jara
2016. Více na www.irobot.cz

tipy a trendy
TexT: Jitka Pálková
FoTo: archiv

pro vaši domácnost

Pohodlné sPa n í
na míru
Kvalita matrace bezprostředně ovlivňuje náš
spánek. VALTY® je lehací systém prověřený
více než dvě desítky let. Individuálně
nastavitelné lůžko je složené z roštu a tenčí
matrace. Rošt je sestaven z lamel
z masivního jasanového dřeva,
které jsou velmi pružné,
dostatečně pevné
a citlivě reagují
na každý pohyb
spáče. Na výběr je
sedm váhových kategorií
a několik typů matrací. Tvrdost
roštu lze upravit i v průběhu užívání,
což je unikátní výhoda tohoto lehacího
systému. Bonusem jsou výtečná hygiena a výtečné provzdušnění lůžka,
stejně tak i snadná údržba. Novinkou je vyšší matrace, která kombinuje
tři typy pěn – studenou, paměťovou a antibakteriální. Společně s roštem
nabízí lehací systém o výšce cca 22 cm, který se dokonale přizpůsobí
tělu a zajistí jeho anatomicky správnou podpěru při ležení. Dodává JMP
Studio zdravého spaní®, více informací na www.loznice.cz

68

kouzlo Vánoc v e sk le
Svíčky Yankee Candle se na českém trhu již staly zavedenou značkou.
V nabídce najdete vůně nejrůznějších druhů pro nejrůznější příležitosti.
Vychutnejte si kouzlo adventu a Vánoc, skryté ve velké sklenici, která
vám zajistí až 150 hodin krásné sváteční vůně, obsahující přírodní
esenciální oleje.
www.yankeesvicky.cz
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Centrální
vysavače

Centrální vysavač patří
do moderního domu

s unikátní zárukou

SINCE 1968

Zásuvky
Výfuk
mimo dům
Centrální
Rozvod centrálního
Prach
jednotka
vysavače
v garáži
a nečistoty
musíme uklízet
pravidelně. Jak se jich
ale zbavit nadobro? Nesbírejte je
do žádných sáčků nebo kontejnerů. Vzduch
pošlete mimo dům a vysavač nechte pracovat v garáži
nebo v technické místnosti. Vytvoříte tak zdravější bydlení bez prachových
alergenů a při vysávání nebudete vystaveni takovému hluku.

Záruka

Dosah hadice je maximálně 12 metrů od zásuvky.
Standardně se ale při návrhu počítá s délkou
hadice 9 m. To proto, že
manipulace s takovou hadicí
je optimální. I u středně
velkých domů většinou
stačí umístit jednu zásuvku
na patro. Potřebný výkon
je dobré konzultovat
s odbornými poradci.
Některé typy agregátů umí
vysávat vodu, případně
splachovat nasáté nečistoty
přímo do kanalizace. To
ocení zejména majitelé
větších rodinných domů
s vnitřním bazénem
a saunou. U tohoto typu
vysavače navíc odpadá
vynášení prachu a nečistot.

25
let

Projektování a instalaci centrálního vysavače sice
můžete zvládnout sami, ale raději ji přenechte
profesionálům. Zkušenosti jsou nenahraditelné,
a pokud náhodou na něco zapomenete, následné
úpravy už mohou být složitější.

MADE IN

CANADA

Více se dozvíte v eBooku, který je zdarma ke
stažení na webu www.husky.cz nebo na
www.cistydomov.cz
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na trhu v ČR

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

Instalace centrálního vysavače znamená umístit
centrální jednotku mimo obytné prostory, tedy
do technické místnosti nebo do garáže. A počítat
s jeho rozvody do jednotlivých místností.
S instalací je nutné počítat už při stavbě domu
nebo při jeho rekonstrukci, rozvod se doporučuje
umístit do hrubé podlahy, což minimalizuje jejich
celkovou délku a usnadňuje instalaci.

www.husky.cz

zařizujeme pr acov ní desk y
Čistý design moderní kuchyně Loft (Nolte)
doplňuje 12 mm silná skleněná deska, cena
na doptání, www.nolte-kuechen.de

V ybír áme
pr acov n í desk u
Pracovní deska patří k nejnamáhanějším
a zároveň nejviditelnějším prvkům kuchyně.
Dokáže zcela proměnit její tvář a v neposlední
řadě ovlivňuje i náš pocit z vaření.
TexT: anna marTinková | FoTo: archiv

Masu dolních skříněk
kuchyňské sestavy
Classic-FS (Leicht)
opticky odlehčuje deska
z kaleného skla,
cena na doptání,
www.culturehome.cz

Skleněná pracovní deska vnáší
do interiéru netušenou originalitu.
S měnícími se světelnými podmínkami
ukazuje vždy jinou tvář,
www.barevnaskla.cz
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Příjemná lehkost bytí
sklo přináší do kuchyně nadčasovou eleganci, křehkost
(pouze vizuální!) a především obrovskou variabilitu možných
řešení. pokládá se na nosnou desku typu LTd (laminovaná
dřevotříska), která zajišťuje nejen vysokou pevnost, ale nabízí
také pestrou škálu designového zpracování. sklo může být
zcela čiré a nechá tak vyniknout dekoru podkladu, může
být v barvě, v lesku i matu. v minimalistických interiérech
působí luxusním dojmem i podsvícení desky. vybírat můžete
také z nejrůznějších úprav hran – lesklých, matných, čirých,
barevných nebo chráněných fazetami. pokud se obáváte
citlivosti skleněných desek, vězte, že se „zocelují“ tzv. kalením,
při němž se sklo v peci zahřeje na vysokou teplotu a následně
je prudce zchlazeno. Během tohoto procesu se mění jeho
krystalická mřížka a sklo se stává desetinásobně pevnějším
a pružnějším. díky tomu odolá i nárazu padajícího hrnce,
můžete na něj odložit plech právě vytažený z trouby a díky
speciálním povrchovým úpravám na něm můžete rovnou
krájet. Jedinou daní za krásu je vyšší pořizovací cena, která se
pohybuje v rozmezí 5 000 až 9 000 kč za běžný metr.
můj dům 12 · 2015

ZAŘIZUJEME PR ACOV NÍ DESK Y

Čistý design
Minimalistický styl vyznávající jednoduché rovné
linie a moderní materiály je ideálním prostředím pro
nerezové pracovní desky. Ty byly ještě donedávna
výsadou profesionálních kuchyní v restauracích. Díky
své odolnosti vůči vysokým teplotám a mastnotě si však
našly svou cestu i do běžných domácností. Nerezová
ocel navíc patří k materiálům, jejichž vlastnosti se díky
moderním technologickým postupům neustále vyvíjejí.
Takovým případem je i zušlechtěný nerezový povrch
Blanco Durinox SteelArt se sametově matným vzhledem
a homogenní strukturou, který boří všechny dosavadní
předsudky vůči nerezu. Odolává poškrábání a při dotyku
na něm nezůstávají otisky prstů.

Pracovní deska SolidEdge SteelArt
(Blanco) s bezespárou integrací dřezové
vaničky je dokonale odolná proti vlhkosti
a snadno se udržuje. Cena je vždy
individuální (ancor.cz)

Práce v letokruzích
Kuchyňské desky z masivního dřeva dodávají interiéru vřelost a jedinečný
smyslový i emocionální zážitek. Jako všechno živé ovšem vyžadují
náležitou péči a šetrné zacházení. Není na ně vhodné odkládat horké
a mokré nádobí. Veškeré skvrny od rozlitých nápojů a zpracovávaných
surovin je třeba co nejdříve setřít suchým hadříkem. Klíčové je také
pravidelné ošetření dřevěné pracovní desky olejem, který na ní vytvoří
ochrannou vrstvu. Tuto drobnou nevýhodu ale určitě vyváží fakt, že dřevo
je jeden z mála materiálů, který umí stárnout a který po letech používání
nabízí možnost renovace zbroušením.
Barová deska z rostlého dubu
zvaná krajinová fošna vhodně
doplňuje ráz venkovské
kuchyně v středomořském
stylu, cena od 4 800 Kč/bm,
www.sarganek.cz

Pracovní deska z industriální ručně dobrušované
nerez oceli, se zapuštěnou plynovou varnou
deskou, integrovaným dřezem a praktickými
odkládacími moduly, cena 180 000 Kč,
www.palladinelli.cz

ZAŘIZUJEME PR ACOV NÍ DESK Y

Inovovaná tradice
Keramika představuje pro řadu designérů absolutní vrchol
designového pojetí pracovní desky. Hladký, efektně vypadající,
přírodní a zároveň velmi praktický materiál nabízí mnohostranné
využití a skvěle si rozumí s interiéry laděnými v různých stylech.
Nevýhodou masivních keramických desek je jejich menší formát,
který vychází z náročného technologického zpracování. Proto
se uplatňují spíše na menších plochách, jako jsou ostrůvky nebo
poloostrůvky. Pro použití na celé pracovní desky je vhodná
velkoformátová slinutá keramika vyrobená z jílu, křemene, živce
a dalších přísad, kterou najdete u výrobců a v kuchyňských
studiích pod názvy Dekton, Laminam či Neolith. Mezi hlavní
přednosti slinuté keramiky patří extrémní odolnost nejen vůči
vysokým teplotám, ale i ohni. Na Mohsově stupnici tvrdosti je
hodnocena podobně jako konglomerovaný kámen stupněm 7.
Přitom si však zachovává elegantní subtilní vzhled a lehkost.

HLEDÁTE-LI POVRCH,
NA K TERÝ MŮŽETE BE Z OBAV
ODLOŽIT HORK Ý HRNEC
A PUSTIT SE PŘÍMO NA NĚM
DO KR Á JENÍ SUROVIN,
VSAĎTE NA KER AMIKU

Pracovní plochu z GammaStone tvoří keramická
deska (tl. 3 mm) spojená speciální pryskyřicí s deskou
z přírodního kamene. Výsledkem je kompaktní celek
o tl. 18 mm, cena neopracovaného materiálu od
7 000 Kč/bm, www.granitholec.cz

Designéři rádi pracují
s keramickými deskami kvůli
širokým technologickým
možnostem jejich opracování
v tloušťkách 12 nebo 20 mm,
cena od 9 000 Kč/bm,
www.sarganek.cz
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Nová kuchyňská sestava Style (Sykora)
kombinuje bílé lakované plochy a drásaný
dub (v dýze či masivu) s pracovní deskou
z materiálu Dekton v imitaci mramoru,
cena na doptání, www.sykora.eu

ZAŘIZUJEME PR ACOV NÍ DESK Y

PR ACOVNÍ DESK A NEMUSÍ
BÝ T NUTNĚ MONOLITICK Á .
KOMBINACE DVOU
MATERIÁLŮ NEBO DESEK
V RŮZNÝCH TLOUŠŤK ÁCH
PR ACOVNÍ PLOCHU
PŘÍJEMNĚ ROZČLENÍ,
AKCENTUJE JE JÍ RŮZNÉ
FUNKCE A VNESE
DO KUCHYNĚ DYNAMIKU
Kompaktní řešení
Laminát patří ve světě pracovních desek mezi
evergreeny. I ten však podléhá evolučním zákonům.
Zatímco ještě poměrně nedávno platila jednoduchá
rovnice „čím více síly, tím více stylu“, dnes velí
laminátovým deskám minimalistická estetika. Spolu
s ní se zrodil tzv. kompaktní laminát, velmi odolný,
voděvzdorný materiál, který vzniká slisováním přesně
daného množství dekoračních a protitahových vrstev
prokládaných pryskyřicí a jejich stlačením pod vysokým
tlakem a za vysoké teploty. Desky z kompaktního
laminátu se vyrábějí v tloušťce 12 mm. V kombinaci
s dřevotřískovým podkladem je lze zesílit až na 40 mm.

Kompaktní laminát se svým opracováním blíží umělému
kameni a umožňuje umístění dřezu pod pracovní plochu,
cena od 6 000 Kč/bm, www.sarganek.cz
Laminátové desky se vyrábějí
ve stovkách různých dekorů.
Můžou imitovat vzhled dolomitu,
betonu, exotického dřeva nebo
starého plechu

V souladu s přírodou
Krása přírodních materiálů a dokonalost docílená
nejmodernějšími technologiemi? Věřte nebo ne, tyto dva faktory
se v případě kuchyňských desek nijak nevylučují. Příkladem par
excellence je „umělý“ kámen, který tvoří z více než 90 % drcený
přírodní kámen (žula, křemen, mramor apod.). K nim se dále
přidávají pojiva, barevné pigmenty a vybrané doplňkové frakce,
které dodávají tomuto materiálu jeho charakteristické vlastnosti.
Tyto materiály se prodávají pod různými obchodními názvy.
Oproti přírodnímu kameni mají vyšší pevnost v tahu a ohybu,
vyšší mechanickou odolnost a ve srovnání s kamenem se snáze
opracovávají. Neporézní povrch zaručuje, že na něm neulpívají
žádné nečistoty ani škodliviny a na desce nezůstanou nežádoucí
skvrny. S tím souvisí i jednoduchá údržba. Při leštěné úpravě
povrchu si v běžném kuchyňském provozu vystačíte s vlhkou
houbičkou a saponátem.
Kontrast mezi černým matným lakem a dubovou dýhou kombinované
kuchyně Comfort/Line (Hanák nábytek) podtrhuje pracovní deska
Technistone, cena na doptání, www.hanak-nabytek.cz

PŘEDNOSTÍ MATERIÁLŮ
NA MINER ÁLNÍ BÁ ZI JSOU VELK Á
TRVANLIVOST, SNADNÉ OPR ACOVÁNÍ
I ÚDR ŽBA A AB SENCE TOXICK ÝCH
L ÁTEK . DOKONALE KOMPAK TNÍ
NEPORÉ ZNÍ MATERIÁL JE V YSOCE
HYGIENICK Ý A RECYKLOVATELNÝ

zařizujeme ch y Tr é elekTrosPoTř eBIče

Domácí spotřebiče
s v ysok ý m IQ
Moderní elektrospotřebiče odvádějí dokonalou práci samy
téměř bez vašeho přičinění, a to s minimální spotřebou energie
i vody. Zvládnou to dokonce, i když nejste doma. Jsou totiž
velmi inteligentní.

P
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rvní kritérium, při výběru domácí „bílé
techniky“ snadno porovnatelné, je spotřeba
energie či vody. výrobci se ve snižování spotřeby
doslova předhánějí. Na energetickém štítku,
který je dnes pro většinu elektrospotřebičů
povinný, najdete běžně energetické kategorie
a++ či dokonce a+++ a některé výrobky jsou ještě dál. Špičkové
pračky, myčky nádobí, varné desky či chladničky pracují se
spotřebou o 40 procent nižší než třeba před dvěma lety. využívají
k tomu řadu technologií (tepelná čerpadla, invertorové motory,
elektromagnetické indukční desky atd.). Dokáží například umýt
15 sad nádobí či vyprat 6 kg prádla v 9 litrech vody.

Kvalita až na prvním místě
Úspornost se již stala samozřejmostí, pozornost se čím dál více
obrací na kvalitu „odvedené práce“ a ekologický provoz. moderní
pračky již neperou ve vodě s pracím prostředkem, ale ve studené
pěně s prací emulzí (tzv. aktivní pěna – technologie eco Bubble,
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Parní trouby Electrolux CombiSteam Pro
pomocí speciálního senzoru automaticky
kontrolují a regulují množství páry a nastavují čas
a teplotu pečení tak, aby výsledek byl perfektní.
Skvěle zvládnete pečení, dušení, vaření v páře,
zavařování i kynutí těsta

zařizujeme Ch y Tr é elekTroSPoTř ebIče
Elektrické trouby Bosch řady 8 nabízejí funkci Assist,
která díky speciálním senzorům automaticky nastaví
druh ohřevu, teplotu a délku přípravy pro konkrétní
pokrm. Funkce PerfectBake a PerfectRoast zase
pomáhají dosáhnout optimálního výsledku při pečení
masa nebo pečiva

Indukční varné desky Bosch s pomocí bezdrátových senzorů PerectFry a PerfectCook kontrolují
smažení a vaření a udržují v hrnci přesně nastavenou teplotu tak, že se nic nepřipálí ani nevykypí.
Můžete zvolit z 5 teplotních nastavení podle typu pokrmu. Nová funkce MoveMode umožňuje měnit
indukční výkon nikoliv dotykovým ovládáním, ale posunem hrnce z jedné zóny do druhé, která
pracuje s nižším nebo vyšším výkonem
V chladničkách řady Chef Collection (Samsung)
je díky systému TwinCooling v mrazáku
potřebný suchý vzduch a v chladničce
zase vlhkost, vhodná pro uchování čerstvé
zeleniny a ovoce. Speciální zásuvka Chef zone
s regulací teploty +/–0,5 °C je určena pro ryby
a maso. Tyto technologie šetří energii a zároveň
udržují potraviny čerstvé po co nejdelší dobu

Direct Injection apod.), čímž se zvyšuje účinnost
praní a šetří voda i energie. Zvyšuje se tím i šetrnost
k vláknům a barvě. Při mírném znečištění se místo vody
používají na prádlo parní programy.
V segmentu chlazení hrají čím dál větší roli zachování
kvality a čerstvosti potravin. Moderní chladničky jsou
rozděleny na zóny, vhodné pro určité druhy potravin,
a to nejen dle teploty, ale i vlhkosti. Nabízejí speciální
přihrádku s přesně regulovatelnou teplotou i vlhkostí
vzduchu vhodnou pro maso či zeleninu (nazývají se
např. Clima zone, Clima chef apod.).
Velkými proměnami prochází segment vaření, kde
na prvním místě je maximální zachování vitaminů
a minerálů při tepelné přípravě pokrmů. Trendem jsou
automatické programy a senzory pro pečení, dušení
a přípravu v páře s co nejlepším výsledkem.

Indukční varné desky PowerFlex (Miele) se automaticky přizpůsobí použitému nádobí včetně
velkých pekáčů. Pomocí funkce Booster rychle dosáhnete maximálního výkonu až 7,4 kW.
Podle potřeby lze výkon dvou varných zón koncentrovat do jediné zóny nebo naopak zóny
rozdělit na menší a větší výkon (technologie TwinBooster). Šetří se tak čas i energie

Je moje pračka (myčka, trouba…) chytřejší
než já?
Pokud si nepřipadáte jako dokonalá manželka ze
seriálu Stepfordské paničky, nezoufejte. Moderní
spotřebiče zvládnou většinu domácích prací samy,
a to zcela perfektně. Stačí si porozumět s displejem,
2015 · 12 můj dům
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který slouží k ovládání přístroje a také
průběžné kontrole probíhajícího procesu
(informuje, v jaké fázi praní, mytí či pečení
právě je a jak dlouho bude ještě trvat). Celou
škálu funkcí lze přednastavit, můžete si
uložit do paměti ty osvědčené a pro příště
si ušetřit čas s nastavováním. Ovládání je
intuitivní a jednoduché, přístroje pracují zcela
samostatně a dávají vám čas věnovat se jiné
práci, rodině nebo zábavě.
Za prostým dotykem prstu se skrývá
elektronika s vysokým IQ. Moderní pračky,
myčky či sušičky pomocí speciálních čidel
samy regulují množství vody, její teplotu,
případně si dávkují množství detergentu a řídí
průběh celého cyklu tak, aby výsledek praní či
mytí nádobí byl co nejúčinnější při co nejnižší
spotřebě elektřiny, vody atd.
Moderní troubě stačí zadat např. „kuře
dobře propečené“, nebo „koláč z kynutého
těsta“, sama vložený produkt zváží a určí
průběh celého cyklu pečení (délku, teploty

A to ale stále není vše. Na pomyslné špičce
nových trendů v domácnosti stojí komunikace
na dálku, tzv. internet věcí. Součástí
elektronické výbavy spotřebičů jsou programy,
s jejichž pomocí mohou pracovat samy, i když
nejste doma, můžete je prostřednictvím
speciálních aplikací řídit a kontrolovat
na dálku přes internet z vašeho inteligentního
telefonu, tabletu či počítače. Ráno vložíte
prádlo do pračky, nádobí do myčky a hrnec
s masem do trouby a večer vás váš domov
přivítá vůní čerstvě upečené krkovičky a čistě
vypraného prádla. (Tak si říkám: bude mě
doma ještě někdo potřebovat?)
z auja lo n á s

Myčky Electrolux vybavené systémem Water
Save dosahují 50% úspory vody. Před mytím
i během něj měří intenzitu znečištění a podle toho
dávkují množství, teplotu a rozstřikování vody.
Nejčistší voda z předchozího oplachování se jímá
do speciální nádoby a následně se znovu použije

Pračka s recirkulací vody

Pračky Miele s funkcí EditionConn@ct,
pracují automaticky, i když nejste doma.
Dochází-li prací prostředek, dávkovací systém
Miele TwinDos vás automaticky upozorní
prostřednictvím sítě wi-fi v chytrém telefonu
nebo tabletu. Pomocí pokynu přes internet
snadno doplníte potřebnou dávku prostředku

Pračky z řady Hotpoint Natis vynikají
úsporností a účinností praní. Perou v pěnové
emulzi při teplotě vody jen 20 °C. Sofistikovaná
technologie otáčení bubnu zvyšuje účinnost
odstraňování skvrn. Voda k namáčení se
využije vícekrát (technologie EcoRain). Díky
kombinaci těchto technologií je praní šetrné
k prádlu i k barvám, spotřeba vody se snížila
o 20 % a spotřeba energie je až o 40 % nižší než
v energetické třídě A+++.

Pračky Samsung WW6000 vybavené technologií
EcoBubble perou prádlo ve studené aktivní pěně
– šetří prášek, energii, vodu i čas. Automatický
Smart Check systém pro sledování chyb
diagnostikuje případné problémy a poskytuje
snadné řešení pomocí aplikace v chytrém
telefonu, bez zavolání opraváře

atd.) tak, aby výsledkem byla šťavnatá
lahůdka se zlatavou kůrčičkou jako
od babičky. Některé trouby nabízejí ve svém
elektronickém menu i kuchařku s desítkami
receptů na přípravu pokrmů z masa, zeleniny,
pečení moučníků atd.
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S internetem za vás bez vás

SLEVA až 35 % na nové CNG auto
Jezděte na CNG za 1 Kč/km a šetřete životní prostředí.

www.ppas.cz

840 555 333

ZAŘIZUJEME T IPY A TR ENDY

PROČ K Ř ESLO?
PROTOŽE SEDÍ!

K A R I M ZÍSK AL CENU
Kolekci koupelnových předložek Kolor My World, kterou charakterizují
organické linie a živé barvy, netřeba představovat. Díky kreativitě
svého tvůrce, světoznámého designéra Karima Rashida, si již vydobyla
značnou popularitu. V letošním roce získala tato série, kterou vyrábí
společnost Grund, prestižní mezinárodní ocenění German Design
Award, udělované za inovativní design a výjimečnou kvalitu. Porotce
zaujal zejména model Karim 21, který vám nyní představujeme.
Posuďte sami.
www.grund.cz

TIPY A TRENDY

pro vaši domácnost

TEXT: JITKA PÁLKOVÁ
FOTO: ARCHIV

Židle Why je stvořena k příjemné práci
a je založena na zajímavé filozofii pracovní
židle. Why vyzařuje lehkost a flexibilitu
moderního člověka a současného
pracovního prostředí a zároveň nabízí vše,
co uživatel od pracovní židle požaduje.
Perfektně provedené opěradlo, synchronní
mechanismus židle a vhodně navržený
sedák židle z vysoce kvalitní a flexibilní
studené polyuretanové pěny, to vše jsou
základní kameny výborné ergonomie židle
i příjemného pocitu uživatele. Dostupné
i v provedení s černými plasty, cena
od 3 640 Kč.
Více na www.ldseating.com

ZIMNÍ
SPRCHOVÁNÍ
S LE T N Í
NÁ L A DOU
Sprchová hlavice Rainshower Icon 100 se žlutým
nebo bílým gumovým okvětím vnese do vaší
koupelny slunnou atmosféru. Je vybavena
funkcemi, které zpříjemní zážitek z vody, ušetří
vodu a usnadní údržbu (sprchový proud déšť,
omezovač průtoku vody, chromový povrch
usnadňující odstranění vodního kamene). Více
informací na www.grohe.cz

USÍNÁNÍ S R A DOST Í
VŠECH SM YSLŮ
Ke spánku je třeba správná matrace, postel a také vhodné prostředí, které
nás obklopuje. Toto prostředí je tvořeno osvětlením, zvukem a v neposlední
řadě vůní. Právě vůně má pro náš spánek zásadní význam, protože
dokáže okamžitě ovlivňovat stav mysli. Společnost Hollandia nabízí
speciální edici vůní Sense, která byla poprvé v historii vyvinuta speciálně
pro použití v ložnici, aby pomohla vaší relaxaci, uvolnění a abyste mohli
okamžitě zapomenout na starosti předchozího dne. Jde o kombinaci
40 různých přírodních vůní, kterým dominuje sladká vanilka z Madagaskaru
a specifická vůně tmavého jantaru z Persie. Toto unikátní spojení vytváří
dokonalou rovnováhu mezi relaxací a vášní.
www.prospanek.cz
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NEBESK Y BÍL Á
ROZZ ÁŘÍ K A ŽDÝ INTERIÉR
Společnost Dulux připravila
milovníkům klasických bílých
interiérů bílou emulzní barvu
Dulux Acryl Matt v novém,
atraktivním balení a s vylepšeným
složením. Mimo jiné se zvýšila
teoretická vydatnost barvy
z 12 až na 14 m2/l. Díky vynikající
kryvosti a jednoduché aplikaci
zvládne s touto barvou vymalovat
i začátečník. Cena za balení 3 l:
od 209 Kč. Informace najdete na
www.dulux.cz
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Zahrada parkového typu u rodinného
zámečku v Říčanech u Prahy je založena
na bohaté tradici a stylové pestrosti.
Najdeme tady pečlivě upravenou
francouzskou zahradu, arboretum s celou
řadou vzácných dřevin i malou meditační
zahradu v japonském stylu.

Nostalgie
rodiNNého z ámečku
TexT: VlasTimil Růžičk a | FoTo: iVan BRdičk a

zahrada návštěva

Dům s bazénem, v popředí
pamodřín líbezný (Pseudolaryx
amabilis) v podzimním zabarvení,
za ním dva sekvojovce

2015 · 12 Můj důM
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Francouzská zahrada je
pokračováním architektury hlavní
stavby, na kterou přímo navazuje

M

ajitelé pravidelně zpřístupňují objekt veřejnosti
v rámci červnové akce Víkend otevřených
zahrad a zájem vždy vydrží prakticky až
do podzimu. Průběžně přicházejí také botanici,
aby obdivovali krásu arboreta a spatřili i vzácné
a méně známé druhy cizokrajných dřevin, které v místních
podmínkách přečkají zimu. Doktor Ivan Brdička je nejenom
dokonalým znalcem flóry a fauny (původně vystudovaný zoolog),
ale také výborným hostitelem a průvodcem.

Moudrost tradice a kouzlo historie
Abychom pochopili krásu zahrad, je třeba vnímat také původní
architekturu domu, která k nim neodmyslitelně patří. Majitelé
se snaží o zachování genia loci a udržují dům i zahrady podle
tradičních a architektonických zásad a doporučení. Vilu
postavil v roce 1921 pro svoji rodinu podnikatel Josef Novák,
majitel Parkhotelu Monopol, který stával v těsném sousedství
(dnes je tam nemocnice). Zahrada byla osázena převážně
ovocnými stromy a významnou plochu zaujímaly zeleninové
záhony pro potřeby kuchyně a hotelových hostů. Poměrně
dlouhou dobu se obě rezidence těšily zájmu výletníků, nicméně
postupem času získávala na převaze módní letoviska v blízkých
Jevanech a podnikatel byl nucen řešit svoji obtížnou finanční
situaci prodejem vily a pozemku o výměře více než 5 000 m2.
Nemovitost s pozemky získal v roce 1931 pražský architekt
Václav Šurovský a na přání své ženy Olgy provedl některé
barokizující stavební úpravy, z nichž nejnápadnější je dodnes
zachovaná fasáda vily. Rodina využívala nemovitost pouze
jako letní byt a o zahradu se staral profesionální zahradník,
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ZAHRADA NÁVŠTĚVA

Pohled na meditační a čajový
pavilon v zahradě japonského stylu

který bydlel v sousedním domku. A podle
dochovaných materiálů to dělal velmi dobře.
Architekt Šurovský mu poněkud „ztížil“
práci tím, že provedl některé parkové úpravy,
a údržba takovéhoto skvostu byla poměrně
náročná. Navíc byla nutná permanentní péče
o parapetní skleník, který sloužil k pěstování
květin. „Archivní materiály praví, že jednou
ze základních povinností zahradníka bylo to,
že při příjezdu paní domu musely být vždy
na stole čerstvé květiny, zvláště pak orchideje,“
vypráví Ivan Brdička a ukazuje na pečlivě
střiženou část francouzské zahrady při
jihovýchodním průčelí vily, která byla dodnes
zachována v perfektním stavu. „Obdobné
řešení při jihozápadním průčelí jsme zrušili,
protože jeden z mohutných buků začal
působit jako rušivý element přísně vedeného
typu zahrady,“ dodává současný majitel.
Procházkový okruh
v arboretu se skupinou
rododendronů v popředí
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Brána torii a studna při
vstupu do japonské zahrady

Zahrada jako rodinný klenot
V roce 1946 se stal novým majitelem
MUDr. Jiří Brdička a nemovitost je v majetku
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Rozkvetlá skalka
s jezírkem a lekníny

ZAHRADA NÁVŠTĚVA
Z AUJA LO N Á S
BOHATÉ ARBORETUM
Patří mezi největší sbírky v Čechách, najdete
tu celkem 230 dřevin. Za všechny alespoň
namátkou: Callicarpa dichotoma (krásnoplodka); Cercis siliquastrum (zmarlika Jidášova);
Jamesia americana (jamesovka americká), jediný druh rostlin tohoto rodu patřícího do čeledě
hortenziovité; Leycesteria formosa (leycestérie
krásná), neobvyklá rostlina pocházející z horských lesů Číny a Himálaje; jehličnany Cedrus
libani (cedr libanonský); Sequoiadendron
giganteum (Sekvojovec obrovský, zvaný též
mamutí strom), nebo Torreya californica (Toreja
kalifornská), krásná dekorativní dřevina, která
dosahuje výšky až 20 metrů. Z dřívější doby se
zachovaly dva mohutné staleté červené buky
před vilou a asi devadesátiletá magnolie.

Malebné zákoutí se zahradním domkem s tavolníky,
azalkami a dřevitou pivoňkou v popředí

rodiny dodnes. Do roku 2000 nedošlo
k žádným výraznějším změnám, kromě běžné
údržby zeleně, oprav a modernizace interiéru
vily. Až teprve od roku 2005 se začíná
psát nová etapa historie zahrady. Současní
majitelé RNDr. Ivan Brdička s manželkou si
na pomoc přizvali renomovaného zahradního
architekta Matouše Jebavého, který navrhl
architektonické řešení s respektem k původní
koncepci, doporučil výběr stromů, keřů
i ostatních rostlin a respektoval většinu
cest v původních trasách. Navržené řešení,
zejména zcela novou základní kostru zahrady,
majitel akceptoval, omezil pouze rozsah
ovocné zahrady, aby mohl plně rozvinout
svoji myšlenku meditační a čajové zahrady
v japonském stylu. Podstatně též rozšířil
výběr dřevin. „Cílem obnovy bylo vytvořit
příjemné prostředí v okolí vily, poskytující

dostatek klidu a domácí pohody bez
nutnosti vyhledávat vzdálené destinace.
Aktivní i pasivní dovolenou lze teď prožít
i doma,“ vysvětluje svůj záměr Ivan Brdička
a zároveň prozrazuje, že každá zahrada je
tvůrčím procesem, který nikdy nekončí...
„Stále je co zlepšovat, některá řešení se
v současné době jeví jako méně vhodná,
některé rostliny, stromy a keře již nechtějí
spolupracovat a někdy ani žít na místech,
která jsme jim před léty vybrali, a některé
druhy prostě musíte mít, děj se co děj... Naše
zahrada se postupně stala arboretem, ovšem
s tou podmínkou, že sbírka druhů nesmí
rušit původní architektonickou koncepci,
ale naopak ji nevtíravě zdůraznit. Pozorný
návštěvník může na relativně malé ploše
najít prakticky všechny rody jehličnanů,
schopných přežít místní zimy, a mnoho

i velmi neobvyklých a vzácných listnáčů.
To činí tuto zahradu naprosto unikátní,“
dodává a podrobněji seznamuje s přítomnými
dřevinami.
Podle původního návrhu architekta Matouše
Jebavého tvořilo kostru zahrady asi 70 druhů
dřevin s klasickým podrostovým patrem
pámelníků, tavolníků, mahonií a bobkovišní.
Postupně ale přešla nízkoúdržbová zahrada
k vyšší formě okrasných zahrad parkového
typu a přibylo i odborné práce. Majitel svého
rozhodnutí nelituje. V současné době se
jeho arboretum pyšní mnoha druhy i velmi
vzácných dřevin. Restaurováním postupně
prošel i dobový zahradní bazén z 30. let
minulého století, který je v současné době
opatřen moderním filtračním zařízením.
Dostatečnou zásobu vody zajišťuje původní
studna hluboká přes 30 metrů.

M A J I T E L É Z A H R A DY

MANŽELÉ BRDIČKOVI
Původním vzděláním zoolog a lékařka našli svoji
zálibu v okrasných zahradách. Své dílo pravidelně představují v rámci akce Víkend otevřených
zahrad (www.vikendotevrenychzahrad.cz).
Kontakt: ivan.brdicka@gmail.com

zahrada boj s plev elem

Merlík všedobr nám vskutku přináší
vše dobré a zároveň i hezky vypadá.
Ne nadarmo mu Angličané říkají
„Good King Henry“

Lék árna přímo z a domem
A neb proč bojovAt s plev elem,
k dyž ho m ůže te v y už í t?

Nic v přírodě není zbytečné. Plevely mají dokonalé využití jako
jídlo, léčivo, kosmetika nebo hnojivo. Chemické látky, které
v domácnosti i na zahradě používáme, stojí mnoho peněz, ale
nemají ani zdaleka tak dobré účinky. Naopak mají prokazatelně
mnoho nežádoucích vedlejších efektů.
text: Ing. ludmIlA ZAžímAlová | foto: jAroslAv svobodA

K

aždý snad už zná bylinkové
záhonky, zídky či spirály
k pěstování bylinek jako
přísad do jídel, čajů či
kořenících směsí. již
od pradávna se takto pěstují
rostliny u nás zdomácnělé, původem ze
středomoří. staly se běžnými doplňky každé
jedlé zahrádky či okenních truhlíků a tak
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trochu zastínily mnoho jiných našich stejně
nebo i jinak prospěšných bylin a „plevelů“,
které se běžně vyskytují a nevyžadují žádnou
zvláštní péči.

Všestranná kopřiva
kopřivy (Urtica dioica, Urtica urens) jsou jedny
z nejléčivějších rostlin u nás, jsou velmi účinné
při pravidelné očistě (detoxikaci) organismu.

C o j e to v L a s t n ě p L e v e L?

Z hlediska obecné definice jsou to nežádoucí
rostliny, které „škodí“ námi upřednostňovaným
rostlinám. V přírodě však mají plevele, jakožto
rostlinní pionýři, nezastupitelnou funkci
(o přírodní sukcesi jsme již psali dříve). Pojem
škůdce je ale v přírodě (pokud je zachován
její harmonický běh a funkce) neznámý, a tak
jakýkoliv „boj“ s pleveli je vlastně z přírodního
hlediska nesmyslný a vlastně i škodlivý. K likvidaci plevele se zpravidla využívají nevhodné,
či dokonce jedovaté látky. Kromě živočichů
v půdě, na rostlinách i na zahradě tím často
trpí i domácí mazlíčci, zahradníkova nálada,
nervy, jeho zdraví i peněženka. Pokud však
zahradník chápe přírodní procesy a umí jich
moudře využívat, spokojeni budou všichni.

zahrada BOJ S PLeV eLeM

Do kuchyně i do lékárny

Mladé kopřivy jsou ideální na sušení,
do čaje i na špenát

Nálev (bylinný čaj) z mladých kopřivových
listů lze pít každý den po několik týdnů,
bez vedlejších účinků. Látky v kopřivách
odvádějí jedy a škodliviny z těla a mohou též
sloužit i pro podporu hubnutí, samozřejmě
spolu s nutnou úpravou jídelníčku. Velký
význam má kopřiva rovněž při léčení
velkého množství alergií a pro preventivní
očistu organismu. Odvar z kořene kopřiv
„čistí krev“, odvar z celé kopřivy nebo
nadzemní části i s květy je pak skvělý jako
balzám na vlasy, když vlasy řídnou, ztenčují
se a ztrácí lesk. Podpořit ho lze rovněž
listy z břízy či březovou vodou. Břízy se
také řadí k pionýrům a většina klasických
lesníků považuje břízu za lesní plevel.
Přitom jde o jeden z našich nejodolnějších
a nejflexibilnějších stromů.
Pokud potřebujete rozšiřování kopřiv
v zahradě omezit, většinou stačí pravidelné
sekání. Při hodně častém sekání nakrátko
kopřivy vymizí během několika let úplně. Při
občasném pokosení porost do několika dnů
až týdnů opět obroste, ale díky tomu můžete
sklízet mladé listy, které jsou ideální nejen
na čaj či sušení, ale rovněž i jako vynikající
pokrm v kuchyňské úpravě jako špenát. Mají
maličko výraznější chuť než pravý špenát,
takže je zpočátku dobré k nim přidávat buď
přímo špenát (1 : 1 nebo 1 : 2, dle chuti)
anebo další „plevelné“ rostliny, jako je bršlice,
merlíky a lebedy, o kterých bude řeč dále.
Další metodou redukce kopřiv je ruční pletí,
ale to už bývá většinou náročnější a nebývá
stoprocentní. Pokud se kopřivy vyskytují
2015 · 12 Můj důM

kolem stromků, na záhonech či na cestičkách,
lze je úspěšně vymulčovat. Někdy zmizí
kopřivy samy po několika letech po ustálení
zahradního ekosystému, kdy stromy odčerpají
přebytečný dusík z půdy.
Vykvašené kopřivy, pýr, kostival a různé
plevely, tzv. jícha, je perfektní hnojivo
na záhonky a pro ovocné stromky. Je 100%
přírodní, zadarmo a bez vedlejších účinků,
nehrozí po něm žádná rezidua, zasolování
a jednostranné vyčerpání půdy jako
u chemických hnojiv.

Další z „oblíbených“ plevelů je bršlice
kozí noha (Aegopodium podagraria). Tato
miříkovitá rostlina (příbuzná petrželi, mrkvi,
celeru, kopru či kmínu) se hodně rozrůstá, je
považována za „expanzivní“. Má ráda vlhčí
místa s živnou půdou a je schopna porůst
i stinná místa v parcích nebo na zahrádce
pod velkými stromy či keři. Toho se dá skvěle
využít k porůstání velkých ploch, kde nechcete
pravidelně a často sekat. Krom toho jsou její
mladé listy s typickým bršlicovitým kořenitým
aroma skvělé do jarních polévek, špenátů
a salátů. Po povaření již není aroma téměř
cítit. Bršlice je skvělý přírodní lék pro očištění
krve, pomáhá při revmatu či dně, léčí otoky,
rány, harmonizuje práci střev. Samozřejmě je
důležité to s ní nepřehánět, hlavně z počátku,
a nikomu ji nenutit. Berte ji jako zpestření
jarní či podzimní stravy. Rozdrcené čerstvé
mladé listy lze rovněž s úspěchem použít
na hojení ran.
Na rány, škrábance i hluboká poranění lze
s velkým úspěchem použít také rozdrcené
čerstvé listy jitrocelů – prostředního (Plantago
media) a kopinatého (Plantago lanceiolata),
které najdete téměř na každé zahrádce. Rány
zaceluje a krvácení staví rychle a efektivně též
řebříček lékařský (Achillea millefolium), který
rád osidluje osluněná sušší místa se zhutnělou
půdou, podobně jako oba jitrocele.
Bršlice kozí noha – skvělá pokryvná rostlina
pro velké plochy a zároveň vynikající jako
špenát či koření do polévky

Zahrada boj S Plev eleM
Z auja lo n á s
Pomocníci Proti jedům
Lidskému zdraví mohou prospět dvě „obtížně“
plevelné, leč perfektní detoxikační rostliny:
pýr a přeslička. Pýr plazivý (Elytrigia repens)
nemá vedlejší účinky ani kontraindikace.
Odvar z pýru detoxikuje a posiluje organismus.
Přeslička rolní (Equisetum arvense) je vhodnější spíše pro zevní užívání na hojení všech
možných kožních problémů, sedací koupele při
bolestech bederní páteře. Vnitřní užití je lepší
konzultovat s odborníkem, jelikož je mírně
toxická, každopádně je skvělá jako zdroj křemíku, jako antisklerotikum, léčí plicní choroby,
hojí urologické potíže, podporuje červené a bílé
krvinky a má výrazné protirevmatické účinky.
Je vhodná do směsí na léčbu neplodnosti.

Jitrocele rády osidlují a zpevňují sešlapávané
plochy, jejich rozmačkané listy mohou také
sloužit jako první pomoc při ošetření čerstvé rány,
například při práci na zahradě

Nepodceňujte merlík a pelyněk
Další pionýrské „plevelné“ rostliny, které
zbytečně stříkáme herbicidy, jsou pelyněk
černobýl (Arthemisia vulgaris) a merlíky
Kedlubny v záplavě mladého merlíku bílého.
Mladé listy merlíku jsou vynikající do špenátu,
doporučujeme nakrájet nadrobno, pěkně podusit
na česneku a zalít smetanou, nejlépe rostlinnou
(ovesná, rýžová, sójová)

(Chenopodium). Sice mají mnoho semen
a rychle se šíří, ale jsou krátkověcí a za jeden
až dva roky sekání zmizí. Pelyněk černobýl
je vynikající koření k tučným jídlům,
hodí se k moxování (moxa je doutnající
suchý svazeček, kterým se nahřívají body
na těle), do čajů, na léčbu plicních obtíží.
Spolu s dalšími hořčinami léčí trávicí
obtíže. Koupele z kvetoucí natě jsou skvělé
na regeneraci unavených nohou a rukou.
Pelyněk černobýl je taktéž známý alergen,
avšak alergické reakce způsobuje většinou jen
v květu – proti tomu se lze chránit posečením

rostlin před rozkvětem a samozřejmě není
dobré se ho příliš dotýkat. Ale jak už bylo
řečeno výše, alergií se lze zbavit vyčištěním
organismu a hlavně změnou stravování
a životních návyků. Protože je k tomu
zapotřebí komplexní přístup, informujte se
u znalých bylinářů, léčitelů a v dostupných
herbářích knižních i na internetu.
Merlík bílý (Chenopodium album) se svými
šedozelenými téměř kosočtverečnými listy

Na louce nebo u zdi působí pelyněk černobýl
jako pěkná okrasná rostlina, aromatické
bohatě dělené listy můžeme použít jako koření
podporující trávení těžkých jídel
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do Evropy jako okrasná rostlina, pro své
roztomilé malé kopretinkovité kvítky.
Původní obyvatelé USA jej velebili jako
všelék. Žvýkání nati zabraňuje paradentóze,
nálev či odvar se užívá při horečkách a jako
dezinfekce podporující hojení. Zevně léčí
ekzémy a podrážděnou pokožku, vymývají se
jím bércové vředy. Není vhodný pro těhotné
(stahuje dělohu), ale naopak se doporučuje
pro kojící ženy, čerstvá šťáva podporuje
tvorbu mateřského mléka.
Z veselého bíle kvetoucího řebříčku můžete
nasbírat a naaranžovat krásnou letní kytici
do vázy anebo celou nať usušit na čaj. Jeho
jemné krajkovité lístky pomohou zastavit krvácení
a vydezinfikují poranění, řebříček umí zacelit
i poměrně hluboké a špatně se hojící rány. Vnitřně
pomáhá při gynekologických potížích

je také velmi běžným „plevelem“. Roste sám
a téměř všude na narušené půdě, není třeba
žádná péče. Mladé rostlinky jsou chutnou
náhradou špenátu (jsou si i blízce příbuzní).
Špenát byl kdysi pravděpodobně také
divoká rostlina, ale vzhledem ke značnému
prošlechtění již dnes upřednostňuje záhony.
Další zajímavý příbuzný merlík peruánský
(Chenopodium quinoa) je významnou
složkou výživy původních jihoamerických
obyvatel Chile a Peru. U nás je stále
více oblíben a dostanete jej pod jménem
quinoa. Konzumují se semínka, upravená
jako obiloviny. Merlík bílý má taktéž jedlá
semínka, ale menší. Ve střední Evropě se
v dobách hladu v určitých oblastech skutečně
semínka merlíku bílého používala jako
náhrada za obiloviny.
Také merlík všedobr (Chenopodium bonus
henricus) je jedlý i léčivý. Dá se jíst syrový
i vařený (mladé listy). Užívá se na nehojící se
rány, záněty na kůži, hemeroidy a podlitiny.
Podporuje tvorbu mateřského mléka
(i u dobytka) a rychlý odvar se používá

na záněty dýchacích sliznic jak u lidí, tak
u ovcí. Spolu s mátou peprnou je vhodný též
při léčbě anémie.

Nenápadné, ale účinné
Na vlhčích stanovištích s živnější půdou
roste další neprávem opovrhovaná rostlinka –
ptačinec žabinec (Stellaria media). Tato drobná
šťavnatá bylinka s malými bílými kvítky slouží
jako půdokryvná, zbožňuje ji drůbež a drobné
ptactvo a je to i výborná surovina do jarních
salátů. Má spoustu vitaminů a „čistí krev“,
pomáhá tedy léčit kožní choroby, dokonce
i lupénku. V Rusku čerstvou šťávou stavějí
krvácení. „Kašovité“ obklady z celé natě jsou
skvělé na revmatické klouby. Homeopaticky
je využívána jako součást tinktur na odhlenění
plic, léčbu TBC a ostatní plicní potíže.
Na hojení kůže se používá v kombinaci
s jitrocelem a přesličkou.
Spolu s ptačincem můžete na záhoncích
a ve sklenících potkat také pěťour
maloúborný (Galinsoga parviflora), který
pochází z USA. Původně byl dopraven

N ě ko l i k d ů l e ž i t ýc h d o p o r u č e N í
Pro správné a účinné používání planých rostlin
je třeba mít na paměti několik věcí:
a) Při sběru bylin je třeba rostliny znát. Neznámé rostliny nesbírejte, při pochybnostech se
informujte před sušením či konzumací u znalých lidí nebo v herbářích.
b) Taktéž léčebné využití je třeba znát a dávkování je dobré si ověřit u odborníků nebo
v herbářích.
c) Pokud vám užívání rostlin nedělá dobře,
tak v tom rozhodně nepokračujte! Důležité je
rozlišování alergických reakcí a reakcí organismu v podobě detoxikačních příznaků, jako je
například průjem po kopřivovém či bršlicovém
špenátu. To je vcelku obvyklá reakce, pokud
toto jídlo jíte poprvé. Rostliny spustily očistné
procesy a je obvyklé, že nečistoty a škodliviny
jdou rychle ven. Někdy může i lehce a krátce
bolet hlava. Průjem většinou do půl dne přejde.
Radikálnější očistu nesmějí samozřejmě provádět vážně nemocné, alergické či jinak choulostivé osoby. Pokud se do toho chtějí pustit, tak
pod dohledem zkušeného bylinkáře, léčitele
či lékaře seznámeného s alternativní bylinnou
léčbou. Pokud máte pochyby či nejasnosti,
konzultujte vše s odborníkem!
d) Sbírejte rostliny pouze z míst, která znáte
a o kterých víte, že se zde nenachází či nenacházel nějaký toxický odpad či zdroj jiného
znečištění.
e) Pokud to jde, omyjte rostliny před konzumací čistou vodou. Byliny na sušení, sbírané
z čistých lokalit, samozřejmě omývat nemusíte.

Ptačinec žabinec chutná nejen lidem,
ale můžete s ním krmit i drůbež,
například husy ho zbožňují...
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zahrada PomocNíci ProT i SNěhu

Pomocníci
Proti
sněhu

Novinkou letošní zimy je nástroj
na led z řady SnowXpert, který
kombinuje měkký silikonový
smetáček a škrabku citlivou
k autolaku i sklu. Cena 460 Kč
(FISKARS)

TexT: AdA m KrejčíK | FoTo: Archiv Firem

Nenechte se zaskočit sněhovým nadělením a zavčas
si pořiďte účinnou protisněhovou výbavu. Se strojními
i ručními pomocníky nemůžete prohrát.

J

estliže se chcete kolem domu
či chaty bezpečně pohybovat,
nezbývá vám nic jiného než se
s příchodem zimy na odklízení
sněhu s vervou vrhnout. Abyste se
nadřeli co nejméně, nepodceňujte
zejména správné vybavení a vhodné
načasování, záležet si dejte také na správném
držení těla při práci.

Správné načasování
čím dříve se do odklízení pustíte, tím
snadnější práci budete mít. čerstvý sníh je
totiž mnohem lehčí a měkčí než sníh starý
několik dní. Starší sníh navíc často průběžně
roztává a zase zamrzává a vznikají tak pevné
a těžké kusy. Avšak co si budeme nalhávat,
málokdo má možnost dennodenně cesty
čistit. Nemluvě o chatách a chalupách, kde
každodenní odklízení sněhu nepřipadá
v úvahu. Pokud budete muset odklízet
nepoddajné nánosy sněhu staré několik dní,
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nezačínejte pokud možno s prací v brzkých
hodinách. Po ránu je totiž chodník zamrzlý
nejvíce a odstraňování ledu a sněhu je tak
ještě náročnější. raději si počkejte na první
paprsky slunce, díky nim sněhová nadílka
lehce povolí a odklízení bude snazší.

Kvalitní výběr
Před pořízením nového pomocníka
na odklízení sněhu a ledu si nejprve
odpovězte na otázku: jak velkou plochu
budete čistit? Pokud malou, nebo chcete jen
dočistit chodník po fréze, stačí šíře hrabla
40 cm.
Pokud budete odklízet větší plochu,
doporučujeme volit nástroj širší. Pro velké
plochy je nejvhodnější využít sněhovou frézu,
popřípadě shrnovač sněhu. Zároveň dbejte
na to, aby délka násady odpovídala vaší tělesné
výšce a výrobek byl co nejlehčí.
Kromě rozměru hraje důležitou roli
i materiál povrchu, který je potřeba čistit.

Lopata na sníh SnowXpert s lehkou hliníkovou
násadou a ergonomicky navrženým držadlem
má nabírací část z polypropylenu, takže je
lehká a zároveň tvrdá pro prašan i těžký sníh
(FISKARS)

Na rovnou plochu (beton či asfalt) se vyplatí
použít hrablo s hliníkovou lištou, které zajistí
velmi kvalitní dočištění. Na nerovný povrch
(kostky, betonová dlažba) je vhodnější použít
nástroje, které jsou vůči takovým povrchům
šetrnější, dobrou službu tak zajistí hrablo
s plastovou lištou. Pokud vás na chodníku
kromě sněhu trápí i namrzlá ledová vrstva,
pomůže vám kvalitní škrabka, která námrazu
odstraní, a plochu následně jednoduše
dočistíte běžnými nástroji. obecně je nutné,
aby nástroje byly kvalitní a trvanlivé, zejména
odolné proti mrazu a posypové soli.

Využijte posypových materiálů
v boji s kluzkými zasněženými povrchy si
můžete vypomoci i posypovým materiálem.
mezi nejznámější patří rozpouštění ledu
a sněhu pomocí posypové soli. Tento
způsob má však mnohá úskalí. Kromě často
zmiňované agresivity soli se také nedá využít
vždy, funguje totiž jen do teploty 9 stupňů
můj dům 12 · 2015
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hnací síly – frézy kolové nebo pásové.
Na menší a členité plochy doporučujeme šířku
záběru do 60 cm. Na rozlehlých plochách vám
větší šířka záběru ušetří až polovinu času.
Při výběru zohledněte i konstrukci
motoru. Zimní motor je konstruován
na práci v extrémních podmínkách včetně
startování. Elektrostartér ulehčí i tuto činnost.
Nezapomeňte na výkon motoru – silný motor
neztrácí otáčky při zatížení a tím nedochází
ke zpomalování práce nebo zahlcování
výhozového komínku.

Bezpečná práce s frézou

Ruční sypač s jedinečným dávkovacím
systémem pro rozptyl posypových materiálů
na led. Cena 240 Kč (GARDENA)

pod nulou. Jako prevenci před uklouznutím
využijte zdrsňující posypové materiály –
štěrk, písek, piliny a popel. Tyto posypy jsou
poměrně účinné v momentu, kdy na chodníku
leží určitá vrstva sněhu. Ve srovnání se solí
jsou šetrnější k životnímu prostředí. Jakmile
ale napadne nová vrstva sněhu, posyp pod ní
zmizí a vy jej budete muset provést znovu.

Obsluha sněhové frézy není nijak složitá,
ale je třeba zachovat alespoň elementární
prvky bezpečnosti – měl by vám k tomu
stačit stručný manuál stroje a zdravý rozum.
Nejčastější bezpečnostní riziko vzniká
při čištění frézy od zbytků sněhu. Než se
do čištění frézy pustíte, bezpodmínečně
vypněte motor a ujistěte se, že pohyblivé
části jsou zcela v klidu. Nikdy vnitřek frézy
nečistěte rukou, ale použijte například
smetáček. Aktuální modely fréz jsou vybaveny
bezpečnostní funkcí detekující přítomnost
obsluhy.
Při odhazování sněhu může fréza
neočekávaně vymrštit kousky ledu či drobné
kamínky. Z bezpečnostních důvodů tedy
směřujte výhozový komín pryč od čehokoli,

Sněhové frézy
Sněhové frézy se vyrábějí jako jednostupňové,
dvoustupňové – poslední novinkou je
třístupňová fréza, a dále s různým přenosem

Dvoustupňová fréza 524 SWE se čtyřtaktním
motorem Cub Cadet OHV s elektrickým startem.
Cena 25 490 Kč (GARLAND)

co by se mohlo poškodit, a to s dostatečnou
rezervou, doporučují odborníci. Sněhovou
frézu také nepoužívejte za snížené viditelnosti
nebo při nedostatku světla, protože pak by
posouzení bezpečného výhozu mohl být
problém. Dejte také pozor, aby se vám příliš
volný oděv nezamotal do běžícího stroje, také
pevná obuv s protiskluzovou podrážkou by
měla být samozřejmostí. Důležité pravidlo:
palivo nikdy nelijte do horkého či běžícího
motoru. Motor vždy vypněte a nechte
vychladnout alespoň dvě minuty.
Z AUJA LO N Á S
ZAPOSILUJTE SI

Jednostupňová sněhová fréza Path Pro 208
s výkonným motorem Ariens a elektrickým
startem nabízí výborný poměr ceny, výkonu
a kvality. Cena 19 990 Kč (MOUNTFIELD)

Sněhová fréza Compact 24 E kombinuje
výkonný motor se širokým záběrem
a pneumatiky se šípovým vzorkem
(MOUNTFIELD)

Zvláště pro netrénovaného člověka může být
manuální úklid sněhu velkou fyzickou zátěží.
Proto používejte pouze takové nástroje, které
odpovídají vaší tělesné konstrukci, abyste co
nejméně namáhali své tělo například nepřirozeným ohýbáním. Prevencí proti případné
bolesti svalů a zad je i správný postoj při práci.
Mírně se pokrčte v kolenou, nikdy ne v pase,
a držte rovně záda. Zvedejte váhu nohama,
nikoli trupem. Na lopatu si nabírejte vždy
spíše menší množství sněhu a nesnažte se ho
do větších vzdálenosti odhazovat, ale spíše
odnášet.
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Přírodní
ozdoby
dřevin
v zahradě

Zahradu v prosinci zkrášlí barevné plody keřů
a stromů. Jedním z nich je skalník (Cotoneaster)
s krásnými červenými nebo modrými plody. Než
napadne sníh, svítí do daleka. Velmi efektní jsou
poléhavé druhy a kultivary, jejichž větve a kmínky
mohou nahradit i trávník. Typickými vánočními
plody jsou také červené kuličky cesmíny, pro
slavnostní aranžmá téměř nepostradatelné.

Zázvor
na chuť
i proti
nachlazení

Pokojovým
rostlinám
chybí světlo

Nejdelší noc v roce zní sice romanticky
milovníkům vína a světla svíček, ale
děsivě všem tropickým rostlinám.
V tropech je totiž po celý rok podobná
délka a intenzita světla (liší se podle
vzdálenosti od rovníku), a to kolem
12 hodin. V zimním období, kdy navíc
bývá většinu dne zataženo, rostliny
trpí. Pomoci jim můžete umělým
osvětlením, nebo alespoň omezením
zálivky. Trochu snižte teplotu a dopřejte
rostlinám mírný vegetační klid.

Zázvor určitě znáte, jsou to aromatické
podzemní oddenky zázvoru pravého. U nás
se jako koření používá zatím jen málo,
Asiaté si však bez zázvoru svou kuchyni
nedovedou vůbec představit. Nejlepší je
čerstvý, nastrouhaný a přidaný do hrnce
až na konci vaření. Výborný je v polévkách,
mase, omáčkách a samozřejmě nelze
zapomenout na zázvorky a další sladkosti.
Proti nachlazení ho lze doporučit v čaji
spolu s medem a citronem.

Vánoční
hvězda

Oblíbenou květinou adventního času je takzvaná
vánoční hvězda – Euphorbia pulcherrima, známá
jako poinsettie. Pochází ze Střední Ameriky. Může
dorůst do výšky až několika metrů, pěstované
kultivary jsou však šlechtěné na malý vzrůst
a kompaktnost. Barevné listeny mohou být nejen
červené, ale i žlutavé nebo bílé. Jako všechny
ostatní druhy pryšců je jedovatá, takže pozor
na děti a domácí zvířata.

92

MŮJ DŮM 12 · 2015

PROJEKTY PRO VÁŠ
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všechny projekty od jednoho dodavatele
zabraňte chybám a opomenutím
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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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Předěly a z ástěny
v z ahr adě
Touha vytvořit si vlastní intimní prostor a oázu bezpečí, klidu
a pokoje je jednou z hlavních potřeb majitelů zahrad. Často
jsou ochotni obětovat hodně z původních představ o zahradě,
ale soukromí je obvykle nedotknutelným základem všeho
snažení. Předěly mohou mít řadu zajímavých podob.
TexT: Pavel Chlouba | FoTo: auTor a IveTa Chloubová

94

Při výběru místa k posezení přirozeně
upřednostněte ta, kde máte pocit, že odzadu
nehrozí žádné nepříjemné překvapení. Mít
„krytá záda“ je jednou z přirozených lidských
potřeb. Proto vytvoření zástěny za lavičkou vždy
působí příjemně a bezpečně

ZAHRADA OBJEKTIV

Z AUJA LO N Á S
Světová zahradnická výstava Floriade 2012
přinesla několik neotřelých inspirací, jak si
vytvořit originální zástěny z kovových prvků.
Takové řešení se pochopitelně nehodí všude,
ale v moderní zahradě se může velmi dobře
vyjímat.

D

obře poslouží živé ploty
(budeme se jim věnovat někdy
příště) nebo řada technických
prvků. Některé jsou známé
a časem prověřené, jiné
mohou být neotřelé a netradiční. Základními
požadavky jsou funkčnost a hezký vzhled.
Používání předělů a zástěn má jedno
specifikum: až na výjimky se tyto prvky
umisťují na hranici pozemku. A tak vlastně
oddělují „to naše“ od „toho cizího“. Jejich
potenciál je ovšem mnohem větší. Pomocí
těchto prvků si lze pohrát s proporcemi
zahrady a na jednom pozemku vytvořit
několik menších zahrad. Rozdělování zahrady
není zatím příliš obvyklé, ale má několik
výhod. Na jediném pozemku lze získat
několik zahrádek, z nichž každá bude trochu
jiná vzhledem či využitím (romantická, asijská,
moderní, prérijní, kuchyňská…). Na tuto věc
ale lze nahlížet i trochu jinak. Třeba velmi
pragmaticky v případě, že na vybudování
rozsáhlé zahrady chybí prostředky i síla. To
se potom vyplatí zahradu rozdělit na více
částí a k dokonalosti dotáhnout jenom tu
nejdůležitější z nich. Krásu hotové zahrady
ukončí zástěna, za ní může zůstat pozemek
dočasně i bez honosných úprav.
2015 · 12 MŮJ DŮM

Předěly a zástěny mohou oddělovat odlišné
prostory, ale mohou posloužit i jinak,
například jako prvek vytvářející pocit
soukromí při posezení na lavičce nebo
v malém koutku určeném k rozjímání, čtení
knížek nebo luštění křížovek. Čím více
budete tyto prvky brát na vědomí, tím snáze
vybudujete zahradu, ve které se budete cítit
příjemně za každých okolností.

Praktické a zároveň hezké oddělení pergoly či
altánku nabízí úložný prostor pro palivové dřevo.
V jediném prvku se tak potkává krása s účelností

Receptem je vlastní fantazie
Při hledání receptu, jak předělit zahradu
za účelem zbudování soukromí, se nabízí
překvapivě mnoho možností. Některé jsou
až příliš technické, jiné zas až koncentrovaně
přírodní. Jedny navždy nebo skoro navždy,
jiné jenom na nejbližších pár let. Mohou
být barevné i strohé, veselé i konzervativně
přísné. Technické prvky mohou v těchto
situacích zjemňovat prvky vegetační. Velmi
dobře třeba působí dřevěné kůly nebo silné
bambusové tyče, umístěné blízko vedle
sebe. Tyto prvky se poté zpevňují pletivem,
načež se nechají prorůstat bujnými výhonky
popínavých dřevin. Svým složením tyto
předěly připomínají už spíše živé ploty.
Důležité je, jaké služby mohou v zahradě
poskytnout.
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Tenké kamenné desky zapuštěné vertikálně do půdy působí jako velmi
dekorativní prvek, který částečně funguje i jako pohledová clona
Hotové plotové díly umožňují relativně rychlou montáž. Kromě těch
obyčejných existují i velmi důmyslné díly, které poskytují možnost zažít
na zahradě hned několik pocitů. Mají pohyblivé lamely, podobně jako
okenní žaluzie, prostor tedy lze uzavřít a užívat soukromí, nebo otevřít,
aby bylo možno prohodit slůvko se sousedy

Při návštěvě zahrad v zemích, které mají moře, můžete vidět jako předěl
netradičně řešený plot. Je to vlastně jakýsi hybrid mezi běžným plotem
a gabionem. Dvojitý plot se síťkou z drobných ok umožňuje volný prostor
vyplnit neprůhlednou hmotou. V tomto případě jsou to drobné mořské
mušle, daly by se však nahradit i jiným materiálem

Efektní zástěny pro moderní
zahradu lze vybudovat
i z barevných luxfer

Zejména v zahradách orientálního typu
mohou zajímavé předěly vytvářet i silná
bambusová stébla. Když se jich umístí
několik blízko sebe, vznikne prvek, který
na zahradě nemůže zaniknout. Pohledovou
bariéru lze ještě obohatit o další funkci.
Když se pověsí na kovovou konstrukci,
vznikne pozoruhodný zvukový nástroj.
Poklepáváním na bambusová stébla vzniká
široká paleta zajímavých zvuků

Umělecky založení majitelé zahrady mají
někdy chuť vyzkoušet novou, neotřelou
formu zahradních předělů. Poslouží
k tomu třeba velké obrazy

Když se popustí uzda fantazii
(a bankovnímu účtu), mohou vznikat
zahradní předěly i zástěny ve velmi
neobvyklých formách. Pro objektivitu
nutno dodat, že obrázek představuje
jeden z designových pokusů
prezentovaných na velké květinové
výstavě „Chelsea Flower Show“
v Londýně v roce 2008

Do moderního prostoru lze použít
i nové technologie a materiály.
Kombinace kovu a plastu je sice pro
vytvoření pocitu soukromí poměrně
specifická, ale za jistých okolností
může posloužit zcela plnohodnotně

Pro každého, kdo tíhne více k přírodním prvkům, budou zajímavé zástěny
z proutí. Lze je různě tvarovat, působí přirozeně a svoji funkci plní výborně.
Jsou ovšem relativně krátkověké, a proto se musí pravidelně obnovovat

Kombinací živých a neživých prvků lze vytvořit i neobvyklé předěly, vhodné
například do míst, kde zahrada pozvolna přechází do otevřené krajiny. Zde jej
tvoří dvě řady vrb vysazených blízko sebe. V předjaří se řežou na tzv. hlavu,
čímž vzniká velké množství organického odpadu. Odřezané větve se vodorovně
vkládají mezi kmeny vrb, které trochu slouží jako plotové kůly. Proutí zdola
postupně odehnívá a svrchu se průběžně doplňuje

Dřevěné sloupy propojené pletivem vypadají dobře, jsou ale i velmi praktické.
Hodí se pro podporu popínavých dřevin, které na této konstrukci velmi dobře
prosperují. Tvoří příjemnou pohledovou bariéru, která hodně zakrývá, ale není
absolutně neprůhledná

Vertikální výsadby začínají pronikat do veřejných prostranství, kde zdobí jak
exteriéry, tak vnitřní prostory budov. Obvykle je můžeme pozorovat na zdích
existujících budov, dají se však vytvářet i jako samonosné stěny, které zároveň
mohou zahradu rozdělit na více částí
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„CHICO se nám
líbilo hned na první
pohled,“ říká pan Liška,
spolumajitel Nejhezčí
zahrady s domem
Canaba CHICO

Letošní vítězové soutěže
Nejhezčí zahrada s domem
Canaba, manželé Liškovi

Štěstí za milion

Představujeme vítěze soutěže
Nejhezčí zahrada s domem CANABA
Akciová společnost CANABA, největší dodavatel rodinných domů na klíč, pořádá každoročně soutěž, ve které
se mohou její klienti utkat o titul Nejhezčí zahrada. Letošního již jedenáctého ročníku oblíbeného pěstitelského
a tvůrčího klání se jich zúčastnilo několik stovek. Odborná porota vybírající to nezajímavější spojení domu
CANABA a jeho okolí ze všech příspěvků zvolila za vítěze zahradu manželů Liškových ze Sedlčan.
Hlavní cenou tohoto tradičního klání, ve kterém
rozhoduje fantazie, zahradnické zkušenosti
a pěstitelský um, je oblíbený poznávací zájezd
do Holandska pro 2 osoby spojený s návštěvou
světoznámého Květinového korza. Letošní ročník,
kterého se zúčastnily stovky majitelů domů, se
stal výjimečným, a to hned ze dvou důvodů.
Nejen tím, že soutěž zahájila již druhé desetiletí
svého trvání, ale i proto, že vítězem se stala
historicky nejmenší zahrada, což ovšem neubírá
nic na její kráse, útulnosti a dokonalosti. A to jsou
důvody, proč zahradu manželů Liškových ocenila
komise složená z vedení a architektů společnosti
CANABA jako nejhezčí pro rok 2015.
Láska na první pohled
Příběh manželů Petra a Pavly Liškových
potvrzuje, že cesta ke štěstí v podobě splnění
snu o vlastním domě nemusí stát miliony. Dlouhá
léta bydleli v činžáku v centru Sedlčan a vlastní

dům byl vzdáleným a vypadalo to, že i finančně
nesplnitelným cílem. Až jednou se v roce 2010
zcela náhodou cestou do jižních Čech zastavili
ve vzorovém domě společnosti CANABA v Plané
nad Lužnicí. Rodinný dům Classic, který navštívili,
se jim sice líbil, ale pro jejich potřeby byl až
příliš velký a drahý. Obchodní zástupce pan
Havel jim ovšem prozradil, že CANABA uvádí
na trh v krátkém čase převratnou novinku, a to
CHICO – dům za milion, a ukázal jim zatím jen
v počítači obrázek a půdorysy domu. A stačilo
jen toto letmé seznámení s moderní tváří domu,
podpořenou až neuvěřitelně nízkou cenou, aby
vznikla láska na první pohled. „CHICO se nám
líbilo hned na první pohled,“ vzpomíná pan Liška.
„Už jsme ani nevěřili, že si budeme moci rodinný
dům dovolit, než jsme narazili na dům za milion,“
doplňuje paní Lišková. „Udělalo nám nesmírnou
radost, že jsme našli dům, který si mohou dovolit
i normální lidé s běžnými příjmy, a přitom bohatě

stačí i pro rodinu s dětmi,“ dodává pan Liška.
A hned jak CANABA otevřela v Nupakách u Prahy
vzorový dům, jeli se tam podívat. „Ve skutečnosti
bylo CHICO ještě hezčí než na obrázku a vnitřní
prostor navenek malého domu nás doslova
ohromil. A bylo rozhodnuto, prodáme byt
a stěhujeme se do svého,“ zaznělo v rodinné
radě. A tak neváhali a CHICO si objednali jako
jedni z prvních a těšili se na den D.
Co je malé, to je hezké
„Měli jsme vybraný dům, ale nikoli pozemek.
Chtěli jsme bydlet ve vlastním, ale ne daleko
od města, což výběr parcely značně ztížilo.
A pak nás napadlo, že bychom si mohli postavit
své CHICO na zahradě u rodičů, která je
dostatečně velká a je přímo v centru města,“
popisuje výběr místa pro stavbu pan Liška. „Jen
jsme si nebyli jisti, že se tam CANABA se svou
těžkou technikou dostane, přeci jenom příjezd
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Autorkou řešení a hlavní
designérkou zahrady je
paní Lišková

na zahradu kolem domu rodičů je velmi úzký.
Ale stavbyvedoucí pan Schober, kterého nám
CANABA přiřadila, si i s tímto oříškem mistrovsky
poradil, i když při průjezdu jeřábu zbývaly
ke zdem sousedů jen milimetry.“ „Montáž domu
byl pak doslova koncert, celé sousedstvo jen
kroutilo hlavou, protože takovou technologii
ještě nikdy neviděli. Ani my jsme koneckonců
nevěřili, že by hrubá stavba mohla být hotova
jen za 4 dny,“ dodává paní Lišková. A jak nám
přiznali, nepočítali už vůbec s tím, že by se
už za dva měsíce od zahájení stavby mohli
stěhovat do svého nového vlastního rodinného
domu. „Bydlíme tu už 4 roky a stále máme
z domu velkou radost a potěšilo nás i to, že
přesto, že topíme elektřinou, protopíme o mnoho
méně než v našem bývalém bytě a v domě je
útulně teploučko i za tuhých zim. Navíc nám
oheň v krbových kamnech v obýváku zkrášluje
atmosféru zimních dnů,“ přidává paní domu.

Cílem bylo, aby zahrada
byla krásná, nenáročná
a kvetla od jara do zimy

Zahrada v holandském stylu
Rodinný dům umístili manželé Liškovi ideálně
vstupem do severního rohu zahrady a celou
obytnou část tak mají celý rok zalitou sluncem.
Hlavním místem pro život je tak po většinu roku
terasa, obklopená nevelkou, ale o to hezčí
zahradou. „Do tvorby zahrady jsme se pustili
úplně sami, bez architekta i zkušeností,“ říká pan
Liška a dodává, že autorem řešení a hlavním
designérem je jeho paní. „Prostoru kolem domu
nám zase tolik nezbylo, a tak jsem chtěla,
aby zahrada byla krásná, nenáročná a kvetla
od jara do zimy. Pracuji na ní vlastně neustále,
na zahradě a terase trávíme vlastně celý rok,“
vysvětluje paní Lišková. Faktem je, že okolí domu
je na české poměry pojato až netradičně citlivě,
evokující útulnost holandských zahrádek. Je
proto příznačné, že se majitelé nejhezčí zahrady
s domem CANABA pro rok 2015 podívají právě
do Holandska na světoznámé slavnosti květin.

„Do soutěže jsme se přihlásili jen tak. Mysleli
jsme si, že v konkurenci výtvorů od zahradních
architektů nemáme šanci. Chtěli jsme se jen
podělit o výsledek naší zahradnické práce,
kterou děláme s láskou. O to víc nás překvapilo,
že nás komise vybrala za vítěze. Na zájezd
do Holandska se velmi těšíme. Díky CANABĚ
si budeme moci udělat hezkou dovolenou,“
doplňuje na závěr pan Liška.
Zbývá jen doplnit, že manželé Liškovi si za své
nadšení, vytrvalost, smysl pro detail, díky kterým
dovedli dům i zahradu k dokonalosti, vítězství
právem zaslouží. A potvrzují, že méně může být
v životě i více.
Děkujeme za rozhovor a přejeme další spoustu
spokojených let v novém domě s nejhezčí
zahradou 2015.
Eva Kafková

zahrada orchideje

Mezi hodně stará křížení patří nádherný hybrid
Cattleya grandis a Rhyncholaelia dygbiana.
Ačkoliv květ působí křehce, je to odolná
rostlina, která se výborně pěstuje i v interiérech

K r á lov sK ý rodoK m en
vá nočn ích orch idej í

Veliké, zářivě barevné květy rodu Cattleya jsou pro mnoho lidí typickými orchidejemi
a ani nechtějí věřit, že patří k těm největším a nejnápadnějším mezi orchidejemi. Jejich
pěstování není žádná věda a do květu je doma dovede i naprostý začátečník.
TeXT A FoTo: romAnA ry bková

R

od Cattleya ustanovil anglický
botanik john Lindley již
roku 1821 – tedy téměř před
dvěma sty lety. Pojmenoval ho
na počest prvního anglického
pěstitele orchidejí Williama cattleye,
typovým druhem se stal C. labiata. Postupně
bylo popsáno zhruba 550 druhů a forem
tohoto rodu, ale zdaleka ne všechna jména
jsou správná a uznávaná. Po poslední revizi,
založené na znalosti genetiky, nezůstal
kámen na kameni, a tak nyní známe kolem
50 platných druhů. rod Cattleya je rozšířen
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v tropické části jižní a Střední Ameriky,
nejvíce druhů obývá brazílii. katleje
v přírodě rostou ve světlých tropických lesích
s výraznějším obdobím sucha, většinou
vysoko v korunách stromů, aby měly dostatek
slunce. Lze je najít i na skalách a balvanech,
vystavených slunci.

Zářivě barevné květy
orchideje rodu Cattleya mají krátký plazivý
oddenek, z kterého vyrůstají válcovité pahlízy
s jedním nebo dvěma tuhými jazykovitými
listy. Silné kořeny jsou pokryté bílou vrstvou

(velamenem) schopnou přijímat vodu i z mlh
a předávat ji hlouběji do kořenových tkání.
květenství sestává z několika velkých, široce
rozevřených a vonících květů. Podle druhu
mohou mít různě široký nebo zvlněný pysk,
barevná škála zahrnuje odstíny od bílé
a krémové přes růžovou, fialovou po hnědou
a zelenou. rozdílná je i velikost květů
jednotlivých druhů, například Cattleya
aurantiaca má drobné svítivě oranžové květy
o velikosti kolem 3 cm, velkokvěté druhy jako
C. trianae, C. labiata nebo C. maxima mívají
květy 3 až 4x větší.
Můj důM 12 · 2015
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1

2

4

3
5

1 Hybrid tří rodů Brassolaeliocattleya
´Lucky Strike´ má několik velmi
vydařených odrůd
2 Složitý hybrid Cattleya ´Paradise´
3 Botanický druh Cattleya methystoglossa
z východní Brazílie krásně voní
4 Zvláště velkokvětý je hybrid
Laeliocattleya ´Gaillarmont´
5 Cattleya gaskelliana pochází z hor
Kolumbie a Venezuely
6 Drobná Cattleya harrisoniana roste
v jihovýchodní Brazílii na stromech
a skalách
7 Nezvykle barevné květy má Cattleya
leopoldii z jižní Brazílie
8 Cattleya lueddemanniana z pobřeží
Venezuely patří k velmi teplomilným
druhům
6

7

8

zahrada orchiDeje

Poměrně chladnomilný drobný druh
Cattleya loddigesii roste od Brazílie až
po Paraguay a Argentinu

Barevní kříženci
Přestože původní druhy jsou opravdu krásné,
obchod ovládly hlavně hybridy s květy
duhových barev a obřích velikostí. Základní
druh, z něhož již před více než stoletím vyšla
hlavní křížení, je C. labiata ze severovýchodní
Brazílie. Katleje se však ochotně kříží
i s příbuznými rody Laelia, Rhyncholaelia,
Brassavola a Sophronitis. Některé z nejlepších
odrůd mají rodokmeny delší než proslulé
královské rodiny a jejich šlechtění trvalo
mnoho desítek let. Velikostí a barvami květů
vynikají především složité mezidruhové
hybridy × Brassolaeliocattleya (Brassavola
× Laelia × Cattleya), velice oblíbené jsou
také kompaktní a relativně velkokvěté
hybridy × Potinara, k nimž ještě přibývá rod
Sophrolaeliocattleya ´Jewel Box´ má malé,
svítivě červené květy po rodu Sophronitis

Velkokvětý druh Cattleya
schroederae roste od nížin
po hory Kolumbie

Sophronitis. Ten do křížení přinesl ohnivě
červenou barvu a také miniaturní velikost celé
rostliny. Drobné červeno- a oranžovokvěté
kultivary s krásným leskem, které na rostlině
vydrží neuvěřitelně dlouho, nyní patří mezi
nejžádanější orchideje.
Složitý hybrid Cattleya trianaei x Lc. Bonanza
´Traifwinde´ x Blc. Mem. Crispin Rosales ´Tinu´.
Má drobnější, ale pevné květy ve větším počtu.
Výborně roste a kvete i v bytech
Ja k pě s tovat o r c h i d e J e
Většina druhů i hybridů jsou náročné na teplotu, ale vyžadují zimní klidovou fázi s poklesem
nočních teplot k 15 °C a omezenou zálivkou.
Potřebují hodně světla, jinak nekvetou. Celoročně jim vyhovuje místo na jižním a západním
okně s dostatkem slunečního záření, ale v létě
je mezi 11. až 14. hodinou nevystavujte přímému prudkému slunci. Optimální teplota je
od jara do podzimu 20 až 28 °C, v zimě (od listopadu do února) 16 až 20 °C. V létě rostlina
ocení pobyt venku na zahradě, terase nebo
balkonu, kam nepraží přímé slunce. Od jara
zalévejte a přestřikujte 3 až 4x týdně, rostlina
však nesmí stát ve vodě. Od října do března
stačí mírně zalít 1x týdně. Hnojí se buď na list,
nebo jednou týdně speciálními hnojivy na jaře
a v létě. S koncem babího léta hnojit přestaňte.
Rostliny přesazujte 1x za 3 roky, nebo pokud
substrát zahnívá a rozkládá se. Vhodným
substrátem jsou kousky čisté borové kůry
o velikosti 3 až 6 cm nebo směs kokosových
chipsů s polystyrenovou drtí, hrubšími drobty
dřevěného uhlí a přídavkem tufového štěrku.
Při přesazování větších trsů je možné oddenek
rozdělit tak, aby každá část nesla alespoň dvě,
lépe tři pahlízy.

Ocenění KVALITNÍ FIRMA
2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015
Ověřeno zákazníky
v Česku i na Slovensku

Víte, že…
…v programu Chytrý nájem nejste prověřováni bankou?
Ano tento program jsem připravili pro klienty, kteří z různých důvodů nemůžeme odvést pro hypotéku do banky. Platíte běžný nájem. Dvě třetiny
takto zaplaceného nájmu Vám však zároveň splácí Váš dům.

…v programu Chytrý nájem je záruční doba 30 let?
Poskytujeme záruku na dům po celou dobu trvání nájmu. Kromě
obvyklé drobné údržby, spojené s užíváním domu, se tak nemusíte o nic
dalšího starat. Veškerý servis provádíme my. Navíc je nemovitost po celou
dobu nájemního vztahu pojištěna.

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

Moderní bungalov z oblíbené řady domů Katka.
Prakticky řešená dispozice nabídne dostatek
prostoru až 4členné rodině. Moderní propojení
kuchyňského koutu, jídelny a obývacího prostoru ve funkční celek je v tomto případě ještě
umocněno prosklenou plochou. Velikost prosklení navozuje dojmu zimní zahrady a zároveň
zajišťuje dostatek přírodního světla v interiéru.
Přírodu na dosah ale máte prakticky v každém pokoji. Díky velkým francouzským oknům
a bezbariérovému přístupu se ocitnete na zahradě nebo terase prakticky okamžitě.

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

Katalog domů zdarma objednávejte na +420 377 825 782.
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Skleníková zahrada s prvky
Sunflex SF 25 a integrovaným
LED osvětlením

Stručný rádce pro výběr zimní zahrady –
přehled typů a doplňků
Než se pustíte do pořízení zimní zahrady, skleníkové zahrady, zastřešení terasy, prosklené pergoly
a podobných staveb, potřebujete se zorientovat v základních pojmech, typech a možnostech.
Zimní zahrady trvale vytápěné
Zimní zahrady trvale vytápěné jsou někdy
přímo součástí obytného prostoru domu, jindy
samostatnou, oddělenou plochou, nicméně vždy
součástí domu.
Jsou postavené z tepelněizolačních materiálů,
zasklené izolačním dvojsklem, případně trojsklem.
Zimní zahrada tohoto typu má fixně zasklenou
střechu. Obvodové stěny jsou často řešeny
jako posuvně výklopné, posuvně zdvižné,
nebo skládací harmonikové prvky. Tak, aby se
dosáhlo velké míry otevření a tím i spojení s okolní
přírodou. Vytápěné jsou centrálním zdrojem
současně s domem.

Zimní zahrady vytápěné příležitostně
Nejčastěji jsou stavebně napojené na dům.
Zdrojem tepla je krb, krbová kamna, infrazářiče
a podobně. Tyto stavby jsou zasklené

jednoduchým sklem. Fixní střecha i svislé stěny
ovšem vždy sklem bezpečnostním, buď lepeným,
nebo kaleným. Obvodové stěny jsou nejčastěji
posuvné (Sunflex SF 20), nebo posuvně otočné
(Sunflex SF 25) systémy skleněných křídel. Tyto
mobilní prvky dovolují odstranit prakticky veškeré
obvodové prosklení na místo úložiště.

Skleníkové zahrady a zastřešení
teras
Jsou stavebně spojené se stávající budovou
a jsou zasklené jednoduchým bezpečnostním
sklem. Střecha je buď fixně zasklená, nebo
mobilní.
Typ A: Skleníkové zahrady a zastřešení teras
s pevně zasklenou střechou a posuvnými
obvodovými stěnami Sunflex SF 20. Lineárně
posuvná křídla v až 6 segmentech jsou
dimenzovaná na odsunutí až 500kg váhy skla.

Typ B: Skleníkové zahrady a zastřešení teras
s pevně zasklenou střechou a posuvně otočnými
obvodovými stěnami Sunflex SF 25. Zavěšená
křídla využívají možnosti posouvat je přes tupé
úhly dráhy až do úhlu 90 stupňů.
Typ C: Skleníkové zahrady a zastřešení teras
s odsuvnou střechou a posuvnými obvodovými
stěnami Sunflex SF 20, nebo SF 25. Díky odsuvné
střeše a mobilním prvkům v obvodu se otevře celý
užitný prostor.

Prosklené pergoly
Jsou stavebně připojené k domu, nebo jsou
samostatně stojící na vhodném místě. Mohou být
částečně i zcela zasklené.
První typ představuje pergola s fixně zasklenou
střechou bezpečnostním sklem. Ostatní plochy
zůstávají otevřené.
Druhým typem jsou pergoly s odsuvnou střechou.

Sunflex SF 25 dovoluje maximální
otevření obvodových stěn. Stínění
střechy markýzou

Mobilní střecha dovoluje maximální otevření
konstrukce pergoly. Svislé plochy trvale otevřené.
Třetí možností jsou pergoly s fixní nebo odsuvnou
střechou v kombinaci s posuvnými stěnami
Sunflex SF 20 nebo Sunflex SF 25. Obvod pergoly
se podle klimatických podmínek částečně, nebo
úplně otevře, případně celý uzavře.

Užitečné doplňky
Celá řada drobných technických vymožeností
zpříjemní užívání prosklených prostor:
– Střešní okna určená pro intenzivní větrání,
pohon elektromotorem. Ovládání manuálním
tlačítkem, nebo automatikou.

Velkoplošné izolační prosklení.
Polovina plochy odsuvná.
Integrované LED osvětlení

Příjemné posezení v otevřeném
prostoru. Metalická barva
konstrukce

– Zastínění střechy markýzou integrovanou nad
střešní konstrukci. Ovládání může být manuální,
případně automatikou s větrným, dešťovým
a slunečním čidlem.
– Zastínění markýzou pod střešní konstrukcí.
– Osvětlení integrovanými bodovými LED zdroji.
Ovládání klasickým, případně bezkontaktním
spínačem. Regulace intenzity osvětlení.
– Reproduktory integrované do konstrukce.
– Žlab a svod na dešťovou vodu skrytý
v konstrukci.
– Důležitá je i estetická stránka: povrchová úprava
konstrukce je nabízena v různých odstínech
barev s pigmentem perleti.

Veškeré vaše dotazy zodpoví tým odborníků
Profiltechnik alusystem, s. r. o.

ko n ta k t y
www.profiltechnik.cz
obchod@profiltechnik.cz
Centrála: 485 145 474
Praha: 603 279 624
Čechy: 603 455 431
Morava a Slovensko: 603 465 630

Segmentová stavba. Obvodové
stěny odsuvné – Sunflex SF 25

zahrada nasv ícení

Světelný 3D sněhulák – novinka roku 2015,
inovativní LED technologie s flash funkcí
napodobující třpytící se sníh

Vánočním trendům
v l á dne bíl á
V domě, na terase i na zahradě si můžete vykouzlit vlastní
scénografii Vánoc. Nechte se inspirovat svými dětmi
i zkušenými aranžéry. Současné trendy přejí vlastní imaginaci
a nostalgické harmonii.

Světelný 3D kůň – symbol tradičních Vánoc
ve Vánočním dvoře Dobrovíz

TexT: vlasTimil Růžičk a | FoTo: bon JoUR illUminaTion

T

rh s vánočním osvětlením
a dekoracemi je každý
rok bohatší, a tak byste
mohli snadno podlehnout
takzvanému pouťovému
efektu. i zde platí ono
obligátní „všeho s mírou“. světelné dekorace
by měly činit domov útulnějším, vhodně
dotvářet aranžmá květin, nádob i váz a být
harmonickou součástí interiérového designu
domu či bytu. neměl by samozřejmě chybět
ani vánoční stromeček a jmelí. výzdoba musí
počítat především s dětmi, a proto je dobré,
pokud se na ní aktivně podílejí. Určitě se
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neobejdete bez vánočních řetězů a ozdob,
které se dají instalovat nejenom u rodinného
krbu, ale také na terase a na zahradě.
Trendy pro letošní vánoce nám představil
vítězslav Poláček ze společnosti bon Jour
illumination, která provozuje vánoční dvůr
v dobrovízi.
„oproti minulým rokům nepodléhá
vánoční výzdoba žádnému diktátu barev
a materiálů, stejně jako v jiných oborech
vyhledává neobvyklá spojení. stálicí je bílá
barva s motivy krajky, peří, sněhu i květin.
Rostlinných kombinací ale využívají i jiné
barvy. oblíbené jsou pastelové a metalické

barvy, stejně jako přirozené barvy Země. mezi
motivy zvířat se letos těší velké oblibě sova.
Z barevného spektra pro světelné systémy
pozvolna ustupuje modrá a studené odstíny,
lidé se začínají vracet k teplému světlu.
vyhledávané jsou také 3d dekorace, zejména
světelné koule, andělé a motivy zvířat.
k nejoblíbenějším systémům patří bateriové
a solární osvětlení, světelné rampouchy
a záclony a led svíčky. netradiční dekorace
vytvořená z neočekávaného spojení materiálů
a barev je stále více žádoucí nejen ve světě
profesionální vánoční výzdoby, ale i mezi
běžnými spotřebiteli.“
můj dům 12 · 2015

www.yankeesvicky.cz
YankeeCandleCZ
yankeecandlecz

CLEAN RIM THE GAP
NOVÝ KLOZET CLEAN RIM THE GAP JE BEZ SPLACHOVACÍHO KRUHU.
NEČISTOTA SE TAK NEMÁ KDE USADIT.
Technologie „Rimless“
-

Dokonalá hygiena – nedochází k usazování nečistot
Snadná údržba – technologie bez splachovacího kruhu
Efektivní splachování – výkonný splachovací systém
Úspora vody – systém na 6/3 l a 4/2 l
Všestranné využití – vhodný do veřejných i soukromých prostor
Výjimečný design –

Clean Rim The Gap zakoupíte v síti prodejen SIKO
siko exclusive

stavBa t ipy a tr endy

síl a sNadNého
pomocNík a

Nová rekuper ačNí
jedNotk a
Panasonic představil novou řadu třícestných centrálních rekuperačních
jednotek se 4, 6 nebo 8 ventily, které poskytují vysokou flexibilitu při
montáži i návrhu vedení potrubí. Inovativní řešení, o výšce pouhých
200 mm, navíc vyžaduje jen jeden napájecí zdroj, což výrazně sníží
konstrukční náklady, zjednoduší návrh systémů a zkrátí čas potřebný
pro instalaci. Více na www.aircon.panasonic.eu
Na každou jednoduchou opravu v domácnosti nemusíte volat drahou
a mnohdy nespolehlivou firmu, poradíte si snadno i sami. Dobrým
pomocníkem je například Bison Poly Max – polymer, lepidlo i tmel
v jednom. Má univerzální použití, takže není třeba si lámat hlavu, jaké
materiály a povrchy lepíte. Prostě nanesete lepidlo v bodech nebo
pruzích, přitisknete, usadíte a je hotovo. Těžší předměty je vhodné
podložit a zafixovat na 24 hodin. Lepidlo s tmelem je také skvělá
náhrada za těsnění sanitárním silikonem. Vydrží již na věčnost, a to
bez černých skvrn a plísně kolem vany, umyvadla nebo sprchy. Více
na www.lepidla.cz

tipy a trendy
TexT: Stojan ČernodrinSki
FoTo: archiv firem

ve stavebnictví

BezpečNá moNtá ž
předsa zeNých okeN
K současným trendům
v architektuře patří okna v líci
fasády. Toto řešení si zpravidla
žádá předsazení oken před ostění
obvodového zdiva. Hrana ostění
do hloubky 60 mm je riziková
zóna, kde hrozí vylomení zdiva,
a proto je nutné okno dobře
mechanicky zajistit. SFS intec
přináší nový upevňovací systém
mechanických konzol JB-D®/L
pro bezpečnou a rychlou montáž
předsazených oken do stavebního
otvoru. U oken s vestavěnými
venkovními žaluziemi se pozice
okna posouvá až o 40 mm před
hranu ostění a upevnění okna
přímo do uzavřených rámů není
správný způsob osazení. Více
na www.sfsintec.biz/cz
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kr ása přizNaNého BetoNu
Realizace stropů patří k nejnáročnějším procesům při stavbě rodinných
domů. Stropsystem, nová technologie montovaných stropů z předpjatých
železobetonových dílců, tuto fázi výstavby zrychlí, zjednoduší
a zlevní. Nabízí jednoduché řešení pro všechny vyznavače moderní
architektury, přiznaných materiálů a industriálního designu. Lehké stropní
prefabrikované dílce příliš nezatěžují nosnou konstrukci a jsou kompatibilní
s ostatními stavebními systémy (monolitický železobeton, zdivo, trámová
dřevostavba apod.). Jsou požárně odolné, akumulují teplo a izolují proti
hluku. Více na www.stropsystem.cz

můj dům 12 · 2015

SADA KRBOVÉHO NÁŘADÍ ZDARMA JE POSKYTOVÁNA K VYBRANÝM MODELŮM KAMEN. ZMĚNA TISKOVÝCH CHYB VYHRAZENA.

PROČ KOUPIT KRBOVÁ KAMNA NA

PLOCHA 250 M2

DESÍTKY VYSTAVENÝCH KAMEN

BEZPROBLÉMOVÉ PARKOVÁNÍ

ADRESA: K ŽIŽKOVU 9, PRAHA 9

4. ODBORNÉ PORADENSTVÍ
PŘI VÝBĚRU KAMEN
5. DOPRAVA PO CELÉ ČR
ZDARMA
6. MOŽNOST NÁKUPU NA
SPLÁTKY BEZ NAVÝŠENÍ

VÍCE NA WWW.GIVE.CZ
NEBO NA TEL. 234 377 234

komerční prezentace

„Do stavby domu s CEMEX Elegohouse bych šel znovu,“
Stavbu jsem si řídil a dozoroval sám
Nebudu říkat, že všechno bylo bez jediné chybičky,
samozřejmě jsme v průběhu narazili na drobné
zádrhely a nedorozumění. Tak je to ale při složité
a zdlouhavé práci, jakou je výstavba nového domu,
vždy. Všechno jsme ale pokaždé dokázali vyřešit
ke vzájemné spokojenosti. Na ceně se například
v průběhu stavebních prací nic nezměnilo, což
považuji za opravdu solidní přístup.
Kdybych měl stavět znovu? Do toho by se mi teď
upřímně vůbec nechtělo. Byly to starosti, spousty
energie a navíc jsme s naším domem spokojení.
Ale kdyby přece jen, šel bych do toho se
společností CEMEX Elegohouse znovu. A znovu
bych volil ten způsob výstavby, při kterém musí
být stavebník neustále v obraze. Trvá to déle, to
beze sporu, a je to pro investora pořádný zápřah.
Ale ve finále to určitě stojí za to. Už jen proto, že
jednotliví subdodavatelé jsou pod větší kontrolou,
protože si jsou vědomi toho, že po nich nastoupí
další firma, která bude hledat jejich chyby.
Jan Preisler, majitel rodinného domu

– říká stavebník Jan Preisler, jenž si postavil dům v Chrustenicích
u Berouna. Dům byl první referencí rozšířeného portfolia služeb
společnosti CEMEX Elegohouse. Jak vzpomíná na stavbu svého domu, proč
se pro společnost rozhodl a byl s celým průběhem výstavby spokojený?
Pohled majitele domu
Když jsme se rozhodli pro stavbu domu, začali
jsme jako většina nezkušených prvostavebníků
– nehledali jsme firmu, ale projekt, který by nás
zaujal. Vybrali jsme si dům, který vyhovoval našim
představám, a tím pádem i realizační firmu, jež ho
nabízela. Měli zaštiťovat celý proces výstavby a já
jsem tak neměl mít plnou hlavu starostí.
CEMEX Elegohouse mi vytrhl trn z paty
Že to byla sice ideální představa, ovšem dost
nereálná, mi došlo dva dny po začátku prací.
Najatá realizační firma špatně vyměřila základy,
výška ani rozměr základové desky neodpovídaly
projektové dokumentaci. Rozhodl jsem se proto
od smlouvy okamžitě odstoupit. Také jsem
celkově přehodnotil svůj přístup. Namísto jedné
společnosti, která by postavila celý dům, jsem
začal pátrat po různých subdodavatelských
firmách. Přes web dobraspolecnost.cz jsem pro
dohotovení základů oslovil CEMEX Elegohouse,
se kterým jsem se v krátkém čase domluvil
na přesném rozsahu prací, kvalitě i ceně. Základy
domu zvládli za sedm dní.
Protože jsem s nimi byl spokojený, využil
jsem nabídku CEMEXu na provedení nebo

zprostředkování i jiných prací v průběhu celé
hrubé stavby. V té době jsem už nějaký ten čas
ležel v nabídkách různých firem, měl jsem tak
přehled o ceně i o nabízených službách. Nabídka
CEMEXu nebyla nejlevnější, přesto jsme si plácli.
Za svou krátkou zkušenost jsem totiž pochopil,
že mnohem důležitější než cena je kvalita
a reference.

Ko m e n tá ř o d b o r n í K ů
z C e m e X e l eg o h o u s e
Jsme rádi, že všechno dopadlo ke spokojenosti
zákazníka. Jsme hrdí na perfektně zvládnutou
realizaci i pečlivou dokumentaci. Našimi velkými přednostmi jsou odbornost a spolehlivost,
garantujeme kvalitu celé stavby včetně subdodávek, záruk a příslušné dokumentace. Naši
kvalifikovaní pracovníci dokážou postavit dům
od základů přes nosné zdi, příčky, schodiště
až po strop, komín, střechu a případně i sklep.
Součástí dodávky hrubé stavby jsou také přípojky, vnitřní sítě, štuky, hydroizolace, tepelné
izolace, podlahy a podlahové topení. Garance se
pak vztahuje na celou stavbu včetně subdodávek, záruk a příslušné dokumentace.
Ing. Petr Hoke, specialista rozvoje obchodu,
petr.hoke@cemex.com
Lukáš Reichel, obchodní zástupce,
lukas.reichel@cemex.com

Ko n ta K t
CEMEX ELEGOHOUSE, s. r. o.
Siemensova 2716/2, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
tel.: 257 257 400
e-mail: info@elegohouse.cz

stavBa SPeci á l

Bydlete chy tře ,
Bezstarostně
a Bezpečně
Samo o sobě zní slovní spojení inteligentní dům divně. Neživá věc přece nemá mozek,
tak o jaké že chytrosti je řeč? Přesto se na elektrotechnické, stavební a strojní fakultě
ČVUT už šest let vyučuje studijní obor, zabývající se právě tímto tématem.
TexT: PeTr Saulich | FoTo: archiv redakce

V

eřejnosti srozumitelnější
může být přívlastek
digitální. Představuje
použití moderních
technologií, spočívající
v automatizaci a řízení
i ovládání na dálku, které z domova činí
cosi zvláštního a ojedinělého. využití těchto
technologií v obytném prostoru přináší
pohodlí, ale také optimální spotřebu energie
i nákladů a co nejvyšší uspokojení nároků
na komfort, bezpečnost, ovládání a kontrolu.
Tyto instalace se stávají samozřejmostí
i v rodinných domech.

Žádná fikce, ale realita
Prošpikovat dům vším tím, co současný trh
nabízí, je hlavně otázkou financí. ovšem
naučit se správně a plnohodnotně využívat
všechny funkce instalovaného systému, to už
není otázkou kvality zařízení, ale lidských
schopností. Podíváte-li se na dům jako na věc
se striktně daným nebo naprogramovaným
2015 · 12 Můj důM

uspořádáním a fungováním, naskýtá se
otázka – co je hlavním smyslem tohoto
uspořádání a fungování? odborníci se shodují
v tom, že jde o efektivní trvání, což kromě
jiného značí schopnost rychle a samostatně
reagovat i konat. určitě si vzpomenete, jak
jste s prvním mobilem v kapse blahořečili
nezávislosti, aby dnes opak toho slova byl až
příliš často na obtíž.

Výhledy do blízkého budoucna
Na otázku – kam výhledově směřuje
inteligence domu a lze-li mezi požadovaná
kritéria zahrnout skutečnou nezávislost
(na energiích, veřejných sítích atd.), jak
jí lze docílit, nám odpověděl Jan Průcha
ze společnosti insight home: „My slovo
inteligence používáme velmi neradi,
v důsledku se totiž o žádnou inteligenci
nejedná. celý princip spočívá v měření
a regulaci nebo v daných posloupnostech,
které se automaticky a vždy bez chyby
provedou na základě pokynu uživatele

(stisku tlačítka na telefonu, dotykovém
panelu či obrazovce tabletu) nebo
na základě nějaké vnější podmínky (začne
foukat silný vítr, svítit slunce, spustí se déšť
nebo někdo vleze na vaši zahradu). Trendy
nezávislých/soběstačných domů nemají
přímou spojitost s domácí automatizací,
ale spíše s novými technologiemi –
velkokapacitními bateriemi, kogeneračními
jednotkami, alternativními zdroji
energií. Samozřejmě platí, že jsou-li tyto
technologie zastřešeny systémem pro
řízení chodu celého domu, dochází k jejich
maximálnímu využití a optimalizaci.
hlavním trendem budoucna je tzv. internet
věcí (internet of Things) nebo Smart
Grids. Není to však jen o čím dál větším
vzájemném propojení ‚věcí‘, ale především
o ekosystému, který bude nad těmito věcmi
vytvořen (tzv. cloudové nadstavby). Proto se
v této oblasti angažují výrobci počítačových
komponentů, dodavatelé softwarových
řešení a další společnosti.“
113
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Domy fungující na povel
Ještě před nějakými sto čtyřiceti lety lidé tleskali při rozsvícení žárovky. Elektřina a s ní
velmi úzce spjatá elektronika se však „brzy“ staly samozřejmostí každodenního života.
Ve většině domácností dnes najdete spoustu elektrospotřebičů, přístrojů i pomocníků
ovládaných „krabičkou“. O poznání výše stojí chytré domy, které se na základě programů
samy postarají o chod celé domácnosti.
TexT: PeTr Saulich | FoTo: archiv Firem a redakce

B

ez elektroniky (např.
termostatů k řízení vytápění
a osvětlení nebo k funkci
zabezpečovacího systému)
se dnes prakticky neobejde
žádný moderní dům. Nemusíte být elektrikáři
a také netřeba investovat příliš mnoho,
abyste si dopřáli byť jen drobnou, přesto
svým způsobem komfortní změnu. vy starší
si určitě s úsměvem vzpomenete na první
dálkový ovladač, jímž se dalo přepínat mezi
všemi třemi televizními programy. což
teprve tzv. pokojové stmívače? dálkovým
ovladačem (to už skutečným, třeba právě
televizním) jste ze sedačky ztlumili světlo
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v místnosti a navodili tak intimní atmosféru.
akvaristé dozajista pamatují na senzory, které
s venkovním soumrakem sepnuly osvětlení
akvária. obdobný, to už nesrovnatelně
dokonalejší systém pak zapínal (a vypínal)
světlo na chodbě, na schodišti či nad
domovním vchodem a vjezdem do garáže,
čímž zároveň šetřil. a dnes? desítky
kilometrů od domova zapnete naditou
pračku, při zabočení do vaší ulice se otevře
vjezdová brána a garáž vykasá spuštěnou
roletu. dům se s vaším buzením rozsvítí,
v kuchyni „postaví na kávu“ a pustí ranní
zprávy. Přitom nejde o nic složitého, systém
staví na tradičním konceptu elektroinstalace.

Jen s jiným, automatizovaným způsobem
řízení a ovládání.

Bezdrátové instalace
kupříkladu společnost iNelS a někteří
další dodavatelé chytrých zařízení dnes jako
samozřejmost nabízejí bezdrátové instalace
i ovládání. S nimi se můžete „odpoutat“
od přístroje nebo spotřebiče a odejít kam libo.
Pouhým stiskem tlačítka snížíte či zvýšíte
intenzitu osvětlení, zapnete televizi nebo
zatáhnete rolety. v přednastaveném režimu pak
k tomu všemu (a k mnoha dalším činnostem)
stačí jediný dotyk prstu. Panel velikosti
vypínače zvládne až dvanáct zařízení...
můj Dům 12 · 2015

STAVBA SPECI Á L
PR O Č B E Z D R ÁTOVO U I N S TA L AC I
– bez bourání do zdí
– kdykoli a kdekoli přemístitelná – dílčí prvky
nejsou vedeny drátem, ale vlnami
– libovolně a kdykoli rozšiřitelná – systém
může narůstat geometrickou řadou
– vhodná i do stávajících elektroinstalací
– variabilita ovládání – poslouží k tomu vypínač, klíčenka, dálkový ovladač, dotyková
jednotka

„Vše“ v jediné krabičce. Inteligentní
elektroinstalace Ego-n od ABB umožňuje
vybrat si takové řešení, které bude rozsahem
a funkčností vyhovovat přesně vašim potřebám
a nárokům (ABB)

Úspory a zase úspory…

Tlačítkové video tablo ABB-Welcome. Návštěvy
a obyvatelé spolu komunikují prostřednictvím
tlačítkového audio tabla a domovního
audiotelefonu či pomocí video verze

Dovednost přístroje automaticky či na povel
zapnout či vypnout je více méně stále „jen“
otázkou komfortu. Ovšem provoz domu,
závislého na energiích, je třeba efektivně
regulovat. Tady je pár tipů: žárovka o příkonu
60 W svítící 4 hodiny denně po celý rok
spotřebuje elektrickou energii ve výši 438 Kč.
Pokud ovšem zapomenete světlo vypnout
a necháte ho svítit celý den, spotřeba se
může vyšplhat až k částce 900 Kč. Přitom
investice do časového relé činí pouhých
288 Kč. Jiný příklad – z docela obyčejného

– centralizovaná kontrola s možností plánování na časovou periodu
– kombinace s detektory – pohybu, otevření
(oken/dveří), zapnutí a vypnutí
– skupinové ovládání – několik akcí jedním
povelem

vypínače lze pomocí časového relé udělat
časově ovládaný vypínač. Využít můžete také
schodišťový automat, který dokáže spínat celý
světelný okruh, v němž je instalováno více
světel (zářivky, LEDky i „úsporky“), a to až
do celkového výkonu 4 000 W. Podobných
příkladů je spousta.

Příklad za všechny
Elektronika se už dávno netýká jen příjmu
satelitních kanálů nebo barevných decibelů.
Společnost iNELS kupříkladu nabízí systém
Multimedia, který prostřednictvím TV
obrazovky umožňuje prohlížet fotky, sledovat
filmy, videa, televizi, poslouchat hudbu,
používat internet. Díky komunikaci s dalšími
zařízeními může být všechna digitální zábava
přehrávána z centrálního úložiště. Potenciál
růstu tohoto dnes už obecně známého
segmentu trhu je obrovský. Přesvědčují nás
o tom inovace v odvětvích, která již mají
vliv na lidské domovy. Kupříkladu iPhone
(a další značky) a později především iPad
člověka naučily ovládat relativně složité
aplikace naprosto spontánně a intuitivně.
Roste také obliba tzv. cloud služeb – interní
data nejsou uložena na počítači či notebooku,
ale v „oblaku“, tedy na internetu. Stále více
výrobců domácích spotřebičů umožňuje jejich
řízení nadřazeným systémem, a tak dnes přes
mobil ovládáte centrální vysavač, pračku se
sušičkou, kávovar nebo troubu na chleba.

C O S TOJ Í C H Y T R É E L E K T R O I N S TA L AC E

Nemusíte mít obavy z velkých počátečních
investic. Většina nabízených systémů je
modulární a dá se pořizovat postupně. Celková cena tedy záleží spíše na tom, jakými
koncovými prvky systém vybavíte. Netřeba
utrácet statisíce, neboť existuje spousta tzv.
startovacích balíčků, na nichž si v konkrétních
podmínkách vašeho domu v praxi ověříte, co
a jak funguje a zda se to vyplatí. Začít lze třeba
od wi-fi zásuvky nebo wi-fi žárovky. Taková
dálkově ovládaná zásuvka například umožní
vypnout klimatizaci. Pokud je jedním z vašich
kritérií také přepěťová ochrana, k dispozici
jsou rovněž dálkově ovládané zásuvky s přepěťovou ochranou. Bezdrátové wi-fi připojení
mohou mít i žárovky. Rozsvěcujete, zhasínáte
nebo upravujte intenzitu osvětlení jedním
dotykem v aplikaci na svém telefonu. V mžiku
tak zhasnete světla v celém domě nebo třeba
v dětském pokoji.

K chytrému domu patří logicky i chytrý telefon
s příslušným programem. Získáte aktuální
informace o spotřebách a třeba v případě
výrazného překročení objemu odběru vody lze
zastavit její přívod... Atd. atd. (HAIDY/HOME)
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Bezpečný interiér i e x teriér
V době, kdy se na nás ze všech stran valí zprávy o zvyšující
se kriminalitě, je třeba uvědomit si cenu života i majetku.
Právě to je moment, kdy stojí za to uvažovat o účinných
zabezpečovacích zařízeních.
TexT: PeTr Saulich | FoTo: archiv Firem a redakce

V

oblasti zabezpečení objektů se chytré
technologie doslova „našly“. Nejčastěji
se používají detektory pohybu, kamerové
systémy, automatické zamykání (odemykání)
oken, dveří a garážových vrat, čidla spouštění
venkovních rolet a další. Pracují-li všechny
zmíněné prvky v inteligentním režimu, máte vše pod neustálou
kontrolou. kupříkladu moderní alarmy s vámi komunikují
prostřednictvím GSm sítě, existuje i možnost napojení
na bezpečnostní agenturu.

Stavebnicové systémy
Zcela běžnou součástí bezpečného domu je – kromě
mechanických zábran a bezpočtu dalších možností – také „starý
známý“ alarm. ovšem co by byl platný bez následných opatření
a souvislostí. určitě máte v paměti obdobné jištění vozidel.
obrovský boom, ale pak stačil třesk bouchací kuličky, aby se
ulicí postupně rozeřvaly desítky vozidel a v oknech se objevily
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Digitální kukátko, nabízené v provedení
Standard nebo s možností nahrávání
s automatickým ukládáním obrazu na SD
kartu a infračervenou kamerou
(ASSA ABLOY)

Bezpečnostní a monitorovací kamera Eye-02
komunikuje bezdrátově prostřednictvím GSM
sítě. Detekuje pohyb pomocí změny teploty,
zvuky včetně rozbití skla, rozezná změnu polohy
a nastavené scény... (JABLOTRON)
Přístupový modul JA-114E s LCD
displejem, ovládacími klávesami a čtečkou
RFID pro ovládání zabezpečovacího
systému. Může být vybaven až
20 segmenty (JABLOTRON)

Kombinovaný detektor kouře a teploty slouží
k detekci požárního nebezpečí v interiérech.
Sestává z optického detektoru kouře a teplotního
detektoru. Komunikuje bezdrátově a je napájen
bateriemi (JABLOTRON)

Zabezpečovací systém (a mnoho dalších
funkcí, včetně měření teplot apod.) lze ovládat
různými způsoby. Například pomocí iPadu
s nahraným softwarem systému Jablotron 100
Přehled o bezpečném chodu domácnosti
v každém okamžiku – alarm, požární čidla,
kamerový systém a infračervené závory.
Dům prostě ovládáte pouhým dotykem prstu
(INSIGHT HOME)

siluety řidičů. Plané poplachy časem otupily
lidskou pozornost a naopak vzbudily averzi
seriálových nadšenců a mladých maminek.
A dnes? Kupříkladu alarmy Jablotron,
vybavené modulem, umožňujícím propojení
se systémem inteligentní elektroinstalace,
tvoří součást celkové ochrany objektu,
jištěnou nonstop dispečinkem
Bezpečnostního centra. Díky propojení
alarmu s „chytrou“ elektroinstalací lze
vytvářet účinnou prevenci. Jakmile dá alarm
signál, začnou se přehrávat další „scénáře“ –
dům třeba okamžitě vytáhne žaluzie, začne
blikat světly a spustí audio na maximum.
Samozřejmostí je blesková informovanost.
KO N TA K T Y
www.insighthome.eu
www.inels.cz
www.jablotron.cz

Dálkový ovladač AMX-R4 nabízí spoustu funkcí
ovládání, oboustrannou komunikaci a neomezenou kontrolu zařízení (INSIGHT HOME)

stavba SPeci á l

Úspory dík y regul aci
Inteligentní systém vytápění se nevztahuje pouze k samotnému topení. Zahrnuje
i možnost korekce tepelných zisků a ztrát pomocí stínicích prvků, klimatizace
a ventilace, regulaci teploty i množství topné a užitkové vody, přepínání jednotlivých
zdrojů tepla a sledování momentálních i dlouhodobých nákladů a úspor.
TexT: PeTr Saulich | FoTo: archiv Firem a redakce

D

ávno tomu, co jsme obdivovali
termohlavice, nastavené ručně
na „pocitové“ množství tepla
v místnosti. doba výrazně
pokročila, a chcete-li skutečně
regulovat teplo s co možná
nejmenšími náklady, vsaďte na inteligentní
systém vytápění. Jednou z jeho podstatných
součástí je možnost dálkového ovládání
prostřednictvím webového prohlížeče, mobilního
telefonu nebo tabletu. k důležitým funkcím patří
také udržování stálé teploty v místnostech. díky
řízenému ohřevu topné vody, při němž nedochází
k jejímu zbytečnému přehřívání, se sníží náklady.
maximální ekonomičnosti topného cyklu
dosáhnete zpětnou kontrolou nashromážděných
údajů o průběhu vytápění jednotlivých částí
domu. Na základě těchto informací budete
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moci sledovat efektivitu vytápění a vývoj úspor.
a konečně je tu ještě jedna nezanedbatelná
výhoda – schopnost inteligentního systému
ovládat plynový či elektrický topný zdroj
stejně jako tepelné čerpadlo a dokonce plně
automatický systém přepínání mezi jednotlivými
zdroji tepla.

Úsporná stínohra
kupříkladu řídicí systém inhome dokáže
optimálně kombinovat vytápění z různých
tepelných zdrojů. Samozřejmostí je udržovat
v místnostech různé teploty a pomocí jediného
tlačítka na dálku měnit režimy vytápění
v celé nemovitosti. Součástí jsou funkce
automatického uzavření střešních oken při
dešti, sílící vítr zase vyvolá automatické zatažení
markýz. večer spustí žaluzie, ráno je vytáhne.

i n d i v i d uá l n í t e p lota
v k aždé místnosti
Inteligentní topení, popřípadě chlazení,
reguluje teplotu na úrovni jednotlivých
místností naprosto samostatně. „Zná“
detailně provoz (denní režim) jednotlivých místností a ví, kdy topení zapnout
a kdy vypnout, aby v určenou dobu
měla ta která místnost požadovanou
(naprogramovanou) teplotu. Bere v potaz
dokonce dlouhodobější nepřítomnost
osob, např. státní svátky, perfektně
spolupracuje s ostatními komponenty,
včetně stínicí techniky.
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Stavba sPeci á l
Sy m b i óz a to p n ýc h z d r oj ů

Domácí „velín“, z něhož lze ovládat, usměrňovat a optimalizovat veškeré
energetické zisky i případné ztráty. Výsledkem jsou efektivní úspory

Jakmile však na nějakou stranu domu
začne intenzivně svítit sluníčko, opět
žaluzie spustí – tedy odstíní, v zimě
naopak vytáhne, abyste v maximální míře
mohli využít nabízených solárních zisků.
Prokazatelné energetické úspory činí
až 30 %. Doba čím dál víc klade nároky
nejen na vytápění, ale také na chlazení
a v této souvislosti na správnou kvalitu
vnitřního ovzduší. Dodavatelé chytrých

řešení mysleli i na to, problém je však
v tom, že pokud tato řešení nejsou
integrována do „ekosystému“ celého
domu, dochází například k situacím, kdy
i při naplno otevřených oknech souběžně
jede také klimatizace. Proto je důležité,
aby energetické zdroje pro vytápění/
chlazení byly řízeny jedním zastřešujícím
systémem v souladu s každodenním
užíváním domu.

Každý zdroj tepelné energie má své specifické vlastnosti, které je nutno využít a na druhé straně se jim
přizpůsobit. A to jak při návrhu samostatného řešení,
tak při začlenění systému do automatizovaného řízení.
Chování topného systému a jeho reakce na okolní
podmínky je definována pomocí vybraného režimu
vytápění. Podporovány jsou režimy útlum, rychlý start,
akumulace, standardní, ekonomický, komfortní atd.
Kupříkladu – odjíždíte na dovolenou, pro vytápění
se navolí režim „útlum“ a objekt bude temperovaný
na nastavenou teplotu. Před návratem naopak aktivujete režim „rychlého startu“. Po zregulování soustavy
přejde systém automaticky do „standardního režimu“.
Lze nastavit i časové úseky s rozdílnými teplotami
pro každý den v týdnu. K optimalizaci nákladů slouží
ekvitermní regulace, kdy se teplota topného okruhu
automatický přizpůsobuje venkovní teplotě. Při provozu kotle na tuhá paliva dojde prioritně k nahřátí TUV
zásobníku a následně se tepelná energie využije pro
vytápění. Solární systém lze rovněž prioritně využít
pro nahřátí TUV zásobníku, následně pak k uložení
definovaného množství energie do akumulační nádrže
a zbytek využít třeba k ohřevu bazénu. Pokud primární
topný systém není schopen zajistit dostatečné množství tepelné energie, lze použít i doplňkové zdroje (el.
patrony v nádržích, přímotopy, infračervené topné
panely) s nízkou sazbou za elektřinu.

inzerce

prostor pro moře nápadů

•

Velké množství variant přízemních i patrových domů

•

Hrubá stavba v průběhu několika dní

•

Volná dispozice

•

Možnost použití panoramatických oken

•

Ideální základ pro další stavbu svépomocí

•

Silné zázemí a spolehlivost

S našimy systémy Skeletsystem a Stropsystem z prefabrikovaných betonových dílců postavíte hrubou stavbu výrazně rychleji a levněji.
Betonová konstrukce Skeletsystem Goldbeck má volnou vnitřní dispozici a přirozeně vybízí k umístění panoramatických oken. Další
práce, jako například zdění stěn, můžete snadno realizovat sami anebo s pomocí řemeslníků a vámi vybraných firem.
Goldbeck Prefabeton s.r.o. | Chrudimská 42, Vrdy | www.skeletsystem.cz | info@skeletsystem.cz | 800 33 11 99

SERVIS PROFESIONÁ L NA STAV BĚ

TEXT: VLASTIMIL RŮŽIČK A | FOTO: LIBOR HROUDA

ZDR AVÉ BYDLENÍ MUSÍ BÝ T
PRO STAVAŘE PRIORITOU
Je nesporné, že kvalita vnitřního prostředí ovlivňuje naši duševní
pohodu a má velký vliv na naše celkové zdraví. V domech, bytech
či kancelářích trávíme podle průzkumů až 85 % času. Inženýr
Libor Hrouda považuje zdravé vnitřní prostředí za prioritu už při
návrhu rodinného domu.

P

o celou svoji kariéru se zabývá
zdravotními aspekty bydlení,
hledá optimální materiály
a vymýšlí či upravuje
nejrůznější technologie tak,
aby jejich souhrnné působení
na člověka bylo skutečně zdravé a blahodárné.
„Často ve snaze o energetické úspory bezhlavě
zateplujeme a zapomínáme na zdravé vnitřní
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prostředí našich domovů,“ říká na úvod
našeho rozhovoru.
Čím bychom tedy měli začít, chceme-li
zdravě bydlet?
Základem je samozřejmě dobře navržená
a profesionálně postavená budova, důležitý je
také výběr kvalitních materiálů a vhodného
zařízení bez formaldehydu a dalších

Kvalitně postavený aktivní dům je
soulad mezi úsporným vytápěním,
výrobou vlastní energie a kvalitou
vnitřního prostředí

M Ě L I BYS T E V Ě D Ě T
Úpravy pro zvýšení počtu lehkých negativních kyslíkových iontů zahrnují:
– využití přirozených fyzikálních principů
vycházejících z obdobných dějů v přírodě
– úpravu proudění vzduchu v interiéru
– úpravu přirozených světelných parametrů
v interiéru
– změnu hodnot elektrické permitivity prostředí
– naopak nejsou používány elektrické přístroje
typu ionizátor

SERVIS PROFESIONÁ L NA STAV BĚ
P O Č E T N EG AT I V N Í C H K YS L Í KOV ÝC H
I O N T Ů O KO LO N Á S
Čím více je prostředí umělé (koncepčně
i materiálově), ve městech i v jednotlivých
budovách, tím významněji klesá počet iontů.
Příčinou je nesprávně navržené spolupůsobení
elektrických a elektromagnetických vlastností
jednotlivých stavebních materiálů stejně jako
nevhodně navržená celková koncepce objektů
a vnitřních prostor.
Pasivní dům: 0–200 iontů na cm3
Město: 0–400 iontů na cm3
Panelový byt: 200–400 iontů na cm3
Chalupa u vody: 500–1 000 iontů na cm3
Aktivní dům: 550–1 500 iontů na cm3
Les: 500–2 000 iontů na cm3
Vodopád: 3 000–5 000 iontů na cm3
Jeskyně: 10 000–30 000 iontů na cm3

škodlivin. V místnostech bychom měli mít
co nejvíce negativních kyslíkových iontů.
V optimálním případě by jich ve zdravém
domě mělo být stejně jako u potoka
v hustém borovém lese. Kvalitu vnitřního
prostředí měříme iontmetrem NT-C101A
japonské výroby, který si lze objednat
u Státního zdravotnického ústavu (SZÚ)
nebo u nás ve firmě.
Základem je dobře navržená budova. Tvar střechy
vychází v tomto případě z Fibonacciho křivky

Takže vy projektujete domy a následně pak
tímto přístrojem měříte kvalitu vnitřního
prostředí?
Přesně tak. Zpracováváme individuální
stavební projekty s pomocí vlastní technologie
nazvané Home3. Projektujeme samozřejmě
podle přání zákazníků, ale vždy tak, aby v nich
tato technologie fungovala.
Ještě bychom měli objasnit, co jsou to
negativní kyslíkové ionty?
V zásadě se dá říci, že ionty jsou elementární
nosiče náboje. Ve vzduchu jsou jediným
prostředkem vedení proudu. Podle polarity
se dělí na kladné a záporné. Negativně nabitá
částice je emisarem ozdravných efektů, kladná
má negativní vliv na naše zdraví. Záporně
nabitých shluků, iontů, by mělo být okolo nás
podle zdravotních studií alespoň 800 až 1 000
v jednom kubickém centimetru vzduchu.
Netřeba dodávat, že málokterá budova tato
kritéria splňuje. V prostředí našich měst,
ve špatně postavených budovách, špatně
větraných i vytápěných, se koncentrace iontů
velmi často blíží nule. Přitom zdravotní studie
dokazují, že představují velmi významný
prvek v působení na lidské zdraví a délku
života. V nejvyšších koncentracích se vyskytují
v přírodě a jejich počet přímo souvisí s tím,
jak se lidé cítí. V panenské přírodě se může
jejich počet pohybovat okolo 1 000 až 5 000
iontů na 1 cm3 vzduchu. Nejčastěji je lze
detekovat v blízkosti proudící vody (ve výšce
20 až 30 cm nad vodní hladinou) nebo

u vodopádů. Dobrých výsledků dosahují
kromě aktivních domů také budovy postavené
na zásadách biofilní architektury a designu,
kde je do stavebních projektů přímo zapojena
flóra (vertikální zahrady, biofilní města).

ODBORNÍK
Ing. Libor Hrouda, CSc.
má za sebou kromě
projektování rodinných
domů také stavbu
jaderného reaktoru, dozor
části ruzyňského letiště
nebo stavbu továren.
Zabývá se zdravotními
aspekty bydlení.
Kontakt: hrouda@home3.cz; www.home3.cz;
www.air3.cz

VÍTE, ŽE...
Výzkumu negativních iontů se v Čechách
věnoval ponejvíce Ing. Zdeněk Buřival, CSc.,
společně s MUDr. Pavlem Slavíkem, primářem
dětské speleoterapeutické léčebny v Císařské
jeskyni v Moravském krasu. Spojili je s léčbou
respiračních chorob u dětí a mají prokazatelné
úspěchy po celém světě. Libor Hrouda těchto
poznatků využívá při projektování a stavbě
aktivních domů.

Důležitý je také výběr kvalitních
materiálů a vhodného zařízení bez
formaldehydu a dalších škodlivin
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Dřevěný Dům? Ale jAk ý?
Dřevo patří mezi stavebně nejstarší materiály a zároveň mezi ty nejmodernější. Příznivci
dřeva mají na výběr ze dvou nejpoužívanějších konstrukčních systémů – stavby roubené
nebo montované ze sendvičových stěnových panelů.
TexT: STojan Černodr inSki | FoTo: archiv Firem

V

době moderních stavebních
materiálů a technologií
má motivace k budování
dřevostavby trochu jiné
prameny než v minulých
staletích. jsou tu výrazně zastoupeny důvody
ekologické, estetické, ale také zdravotní.
dřevo patří mezi obnovitelné, snadno
zpracovatelné a historicky ověřené přírodní
materiály. Uvnitř dřevěného domu je zdravé
a příjemné klima se stálou přirozenou
vlhkostí vzduchu cca 40–50 %. Z praktického
hlediska je pak nutné zdůraznit, že dřevěnou
konstrukci lze snadněji rekonstruovat či
demontovat a recyklovat než zděný či
betonový dům.
Zájem o dřevostavby různého typu u nás
každoročně stoupá. důkazem je i celá řada
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zajímavých a kvalitní realizací od firem, které
na našem trhu v tomto segmentu působí. Za
všechny můžeme jmenovat například atrium,
haas Fertigbau, hk dřestav, okal, rd
rýmařov a další.
ekologické důvody pro výběr dřevostavby
mají pro stavebníka i kladný ekonomický
a praktický dopad. velkou výhodou jsou
suchá montáž, rychlost výstavby a úspora
energie na vytápění. nejvíce času zabere
příprava a realizace betonové základové
desky, dřevostavba pak na ní vyroste během
dnů či několika málo měsíců. vzhledem
k rostoucímu zájmu o dřevostavby jsme
se proto ve spolupráci s ing. arch. Pavlem
Šmelhausem pokusili nastínit výhody
a zajímavosti srubových domů a sendvičových
dřevostaveb.

Roubené a srubové domy
masivní dřevěné stavby patří
k nejtradičnějším obytným stavbám na našem
území a pro svou překvapivou trvanlivost
se zachovaly až do dnešních dní. Zatímco
sruby z kulatiny jsou zde spíše vzácnými
hosty z kanady či ruska, roubení je tradiční
a po staletí ověřenou konstrukcí pro
dřevostavby.
hlavními přednostmi masivních roubenek
či srubů jsou trvanlivost a tepelný komfort,
který vytvářejí. Slabinou je pak náchylnost
k rychlému rozpadu dřeva vlivem vlhkosti.
jak trvanlivost, tak náchylnost k degradaci
jsou závislé na vnějších podmínkách. dřevěné
stěny je třeba důsledně oddělit od zemní
vlhkosti a zabránit jakémukoli zatékání –
střechou, instalacemi, detaily nezakrytých
můj Dům 12 · 2015
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Na detailu roubenky je
vidět staletími osvědčená
tesařská technika

Víte, že...
Dochované části nejstarší roubenky u nás –
Hamnousova statku ve Zbečně – pocházejí
z druhé poloviny 16. století. Dům byl celou
dobu obýván, užíván a dobře udržován, dřevo
nebylo nevhodně vystaveno povětrnosti, takže
stav konstrukcí je dobrý, a ty tak mohou sloužit
i několika dalším generacím.
Princip srubového roubení se uplatňoval
i na středověkých hradech – aby hlavní obytné
místnosti nebyly pro panstvo „studené“, mívaly podobu prostorného „srubu“ zvenčí bytelně
obestavěného kamenem. Po dobytí či opuštění
hradu nastalo rychlé pustnutí, vlivem zatékající vody dřevo poměrně rychle degradovalo.
Nyní tak na kopcích a skalách pozorujeme jen
zbylá torza kamenných stěn a pouze vzácně na nich nalézáme nepatrné otisky dřeva
ve zdivu…

stěn atp. Dále je nutné počítat s rizikem
kondenzace ve stěnách – prodyšnost dřeva
umožňuje průnik páry z interiéru a ta pak
může ve stěně kondenzovat. Část vlhkosti
dřevo absorbuje a zase uvolní, větší objem
vody by zde ovšem mohl být kritický.

Atmosféra interiéru roubeného domu navozuje
klid a útulnost, které jsou díky dřevu jako
stavebnímu materiálu zcela jedinečné

Roubené a srubové domy nabízejí
především vysokou tepelnou pohodu danou
přirozenými vlastnostmi dřeva – nízkou
tepelnou jímavostí povrchu (dřevo na dotek
nestudí) a velkou tepelnou kapacitou – dřevo
dokáže na 1 kg hmotnosti naakumulovat
více tepla než beton či železo! Takže teplem
„nabitá“ dřevěná stěna prohřeje interiér domu
nejen pocitově.
Přes tyto vynikající vlastnosti je tu však
jeden problém, a to potřeba naplnění platné
normy ČSN 73 0540-4 a ČSN EN ISO
6946, které stanovují součinitel prostupu tepla
konstrukcí. Pro běžné jehličnaté řezivo pak
vychází tloušťka stěny cca 60 cm, a v těchto
dimenzích se „roubenka“ ze smrku stává
prakticky nerealizovatelnou. Zateplovat
krásné masivní trámy – ať už zvenku nebo
v interiéru, vzhledu stavby spíše ublíží,
nevhodné zakrytí dřeva navíc může snížit jeho
trvanlivost. Roubené stavby také více „pracují“
– je třeba se pomocí technických opatření
vyrovnat se sedáním konstrukce.
Inspirace by se měla hledat
ve skandinávských zemích, kde mají tyto domy
letitou tradici. A i když se specifické vlastnosti
severského dřeva nedají snadno zařadit
do zdejších výpočtových modelů, tyto stavby
tam prokazatelně poskytují kvalitní zdravé
bydlení a tepelný komfort všem uživatelům.

Průčelí jak z pohádky – fasáda moderní
roubené dřevostavby v sobě spojuje
staletími odzkoušené prvky

stavba bu Ď, A Nebo

Sendvičové dřevostavby

Jednoduchý a tvarem velmi střízlivý dům Bella
167 s obytným podkrovím. Prostorný, vzdušný
a elegantní v kombinaci barev i materiálů
užitých na fasádě

Bungalov Vela 115 je nabízen v difuzně
otevřené konstrukci DifuTech® s izolací
IZO PLUS. Součinitel prostupu tepla celou
obálkou domu (U) je 0,16 (obojí ATRIUM)

C e r t i f i kova n ý s tav e b n í sys t é m
Při výběru mezi dodavateli panelových dřevostaveb se zajímejte o to, zda jsou držiteli
certifikátů, které vydávají renomované a nezávislé zkušebny (TZÚS Praha a LGA Norimberk) a které odpovídají nejpřísnějším českým
i evropským normám kvality. Kromě toho by
měl výrobce garantovat, že všechny materiály, které ke stavbě používá, jsou zdravotně
nezávadné. Díky tomu stavebník získá bydlení
s garantovanými parametry a kvalitou.

Moderní podobou dřevostaveb jsou sendvičové
konstrukce: fošnový systém, hrázděný a panelový.
Ten první je charakteristický především pro
Severní Ameriku, druhý je spíše historicky
zaměřený a ten třetí se v současné době u nás těší
velkému rozkvětu.
Podstatou sendvičové dřevostavby je nosná
konstrukce z dřevěných trámů, vyplněná tepelnou
a akustickou izolací, opláštěná stavebními
deskami na bázi dřeva, sádrokartonem nebo
palubkami. Patří mezi těžké dřevěné skelety,
které se vyvíjely z hrázděných konstrukcí.
Dřevěné konstrukční prvky jsou dvakrát až třikrát
mohutnější než u fošnového systému, bývají
lepené lamelové a vrstvené, tak aby bylo dosaženo
potřebné kvality. Konstrukce vyniká velkou
přesností a minimálními objemovými změnami.
Zajímavosti a výhody panelových dřevostaveb
lze demonstrovat na příkladu stavebních prvků
domů firmy Atrium.
Jednotlivé části dřevostavby jsou vyrobené
předem ve výrobních halách, včetně osazení oken,
dveří a parapetů, a poté se montují na staveništi
jako stavebnice. Smontování hrubé stavby
z připravených dílů zabere jen 2–3 dny, během
prvních dnů dostane hrubá stavba střechu. Dům
je včetně všech instalací, podlah a povrchových
úprav připravený k nastěhování již do 12 týdnů
od zahájení montáže.
Díky prefabrikaci lze stavět i přes zimu, aniž
by to jakkoli zpomalilo průběh stavby. Jakmile se
dokončí hrubá stavba, je možné dům začít vytápět
a řemeslné práce provádět i v chladných měsících.
Zdá se vám, že dřevo a panely z něj vyrobené
jsou příliš křehké a dům ze dřeva nemůže
vydržet? Je tomu přesně naopak. Na nosnou
dřevěnou konstrukci těchto domů výrobce
poskytuje záruku 30 let.

Č í m v y n i k á s k l a d b a s t ě n y at r i u m
• prodyšná, difuzně otevřená konstrukce DifuTech®, originální technologie firmy ATRIUM
• splňuje požadavky na nízkoenergetické a pasivní
domy (systém IZO PLUS až IZO PASIV)
• příjemné a zdravé klima v interiéru v létě
i v zimě
• lepší zvuková izolace
• testovaná požární ochrana
• stěny v interiéru obloženy sádrovláknitými deskami – jsou stabilní, odolné vůči mechanickému
zatížení
• nízká spotřeba energie na vytápění a nejvyšší
komfort bydlení
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Bydlení
v e vatě

Hledáte-li ekologický a energeticky šetrný
stavební materiál české produkce, určitě by vaší
pozornosti neměly ujít cihly Porotherm T Profi
plněné minerální vatou. Jejich přírodní původ
je totiž nejen zárukou dokonalé recyklace, ale
i zdravého bydlení.
Milník českého cihlářst ví

text: ZdeŇk a Zienertová | Foto: archiv

vlastnosti obou vstupních materiálů – pálené
cihly a minerální vaty – fungují v rámci
jednoho komponentu samostatně a současně
se vzájemně doplňují. Minerální vata vyrobená
roztavením určitých hornin je strojově
vkládána do dutin cihelných bloků. Uvnitř
cihel je mírně stlačena, což ji fixuje v přesně
určené poloze a brání jejímu sesedání. Funkcí
vaty je tepelná izolace a podpora akustických
i protipožárních vlastností keramického
zdiva. Proti navlhnutí je navíc chráněna
hydrofobizací. cihelná tvarovka je pro
minerální výplň zase dokonalou ochranou
před vnějším prostředím a zajišťuje dlouhou
životnost stavby. Plněné cihly jsou proto
ideálním řešením pro výstavbu energeticky
úsporných domů. Seznamte se s jejich
přednostmi.

Tepelná ochrana
tepelnou izolaci obvodových konstrukcí
zajišťuje minerální vata. koeficient prostupu
tepla stěnou se pohybuje v hodnotách od
0,14 do 0,22 W/m2k podle tloušťky zdiva,
což znamená, že při výstavbě pasivních
domů není třeba zdi dodatečně zateplovat
při tloušťce stěn, resp. šířce vyráběných cihel,
44 a 50 cm, u nízkoenergetických staveb při
tloušťce zdí, resp. cihel, 30 a 38 cm.
důležitou vlastností cihel s minerální
výplní je také dobrá tepelná akumulace, která
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umožňuje „uložit“ přebytky tepla z vytápění
v topném období, prodloužit topné přestávky
a zachovat teplé povrchy stěn při větrání.
cihelné zdivo navíc stabilizuje vnitřní
prostředí i během léta, kdy odebírá přebytečné
teplo z interiéru.

Cihly Porotherm T Profi plněné minerální vatou
vyrábí společnost Wienerberger cihlářský
průmysl od roku 2014 v cihelně Novosedly
na jižní Moravě. Výrobní linka je první a jediná
svého druhu a dodává cihly zejména na český
trh. Cihly z novosedelské hlíny mají velice
nízkou tepelnou vodivost keramického střepu,
vysokou pevnost a únosnost a kvalita cihlářské
hlíny tak patří mezi nejlepší v celé skupině
Wienerberger AG. Sortiment keramických
cihel Porotherm T Profi české produkce
zahrnuje základní cihelné bloky a dvojbloky polovičních cihel ve formátech pro zdivo tloušťky
50, 44, 38 a 30 cm.

Proti hluku a požáru

Vlhkost a voda

každá masivní stěna z cihelného zdiva vytváří
ochranu proti hluku, v případě plněných
cihel ji ale ještě výrazně zesiluje vkládaná
minerální izolace. k přednostem těchto cihel
patří i vysoká požární odolnost. cihelný střep
i minerální vlna jsou totiž nehořlavé materiály
zařazené v nejvyšší třídě reakce na oheň (a1).

Minerální vata v dutinách cihly ani v případě
mokré cihelné tvarovky žádnou vlhkost
z keramického střepu nenasákne. Zároveň
nepohlcuje vzdušnou vlhkost ani vodní páry
při jejich prostupu stěnou. Minerální výplň
má totiž, stejně jako cihelný střep, nízký
difuzní odpor a díky tomu může vodní
pára procházet volně stěnou až na vnější
líc stavební konstrukce. Plněné cihly jsou
tak v celém svém objemu paropropustné
a odvádějí vzdušnou vlhkost vznikající
v průběhu výstavby i při užívání domu.

Pevnost a únosnost
Statické vlastnosti zdiva ovlivňuje nejen jeho
složení, ale i konstrukce cihlového bloku.
velká tloušťka obvodových i vnitřních žeber
plněných cihel zaručuje bezpečné přenesení
zatížení od vodorovných konstrukcí a příznivě
ovlivňuje chování i při případném seizmickém
zatížení.
Uspořádání žeber uvnitř cihel garantuje
kontakt všech ploch keramiky mezi
jednotlivými vrstvami zdiva a tím využití
většiny povrchu cihelného střepu pro přenos
svislé zátěže. tím se tyto cihly liší od běžného
zdiva a vykazují vyšší únosnost i při relativně
menší uváděné pevnosti.

Technologie zdění
ke zdění ze zateplených cihel se používá
tenkovrstvá malta Porotherm Profi nebo
lepidlo Porotherm dryfix.extra. to se nanáší
aplikační pistolí v pruzích na čtyři vnitřní
keramická žebra a už po 20 minutách
dosahuje vysoké pevnosti. Při práci není
nutný přívod vody ani elektřiny, míchačka
ani rozvaděč a lepidlo umožňuje zdění při
teplotě až do –5 °c.
Můj důM 12 · 2015
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Sklo, sklo a zase sklo
Přemýšlíte o nějaké změně, která by vás vytrhla ze stereotypu
vašeho okoukaného bydlení? A chcete změnu, která by finančně
nezatížila váš rodinný rozpočet a na vánoční svátky už by bylo vše
krásné? Zkuste obměnit své stávající kachlíčky či jiný materiál
originálním skleněným obkladem.

Tento tradiční materiál je stále oblíbenější
a nachází si místo ve všech koutech vašeho
interiéru.
Skleněné obklady jsou vyrobeny z tzv. kaleného
skla, které je oproti klasickému sklu velmi odolné
proti nárazům, má velmi vysokou tepelnou
odolnost a unese i větší zátěž. V případě, že
se sklo rozbije, což není vůbec jednoduché,
rozpadne se na malé neostré střípky, čímž se
výrazně sníží možnost poranění. Co se týče
barevnosti, lze si vybrat z nepřeberného množství
barev, ať již dle vzorníku, či dokonce dle vlastní
představy – nikdo tedy nemusí mít strach, že
zrovna jeho odstín nebude možné vyrobit.
Není vůbec důležité, zda máte kuchyňskou linku
staršího data, či velmi luxusní dle posledních
trendů, skleněný obklad vždy pozvedne celkový
dojem o několik tříd výš.
V případě, že si nejste jisti a přijde vám barevné
provedení příliš „obyčejné“, jako další variantu
můžete zvolit tzv. fototisk, který se stává mezi
zákazníky poslední dobou čím dál tím oblíbenější.
Můžete si zvolit jakýkoliv obrázek, jakoukoliv

fotografii, ať již z internetových serverů, nebo
například přímo z vašeho rodinného archivu. Vaší
fantazii se meze nekladou.
Pokud si již pomalu představujete, jak by vaše
kuchyň mohla krásně vypadat, snad vaše
případné váhání vyřeší fakt, že skleněné obklady
se pyšní velmi snadnou údržbou, a to díky
své neporéznosti a velmi dobré odolnosti proti
mechanickému poničení.
www.barevnaskla.cz

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:

Družstevní ochoz 30 Praha 4
Pražská 156 Brno Bosonohy

SERVIS 3 OTÁ ZK Y PRO 3

MOŽNOSTI TEPELNÝCH ČERPADEL
Tepelná čerpadla umožňují odnímat teplo z okolního prostředí a převádět ho na vyšší
teplotní hladinu. Procházejí neustálým dynamickým vývojem. Na to, co umí a s čím vším
mohou současná tepelná čerpadla spolupracovat, jsme se zeptali tří odborníků.
TEXT: STOJAN ČERNODR INSKI | FOTO: ARCHIV FIREM

Co vše umí soudobá moderní
tepelná čerpadla?
Ing. Eva Jirešová,
Technická podpora,
CIUR, a. s. – divize
TZB
Nová generace
tepelných čerpadel se
stává univerzálním
nástrojem k dosažení
celoročního tepelného komfortu rodinných
domů. Tato čerpadla dokáží nejen vytápět, ale
i ohřívat teplou užitkovou vodu a v letních
měsících chladit. Investice do tepelného
čerpadla je tak lépe a efektivněji využita.
Například CIUR, a. s., nabízí tepelné
čerpadlo, které kombinuje systém vzduch/
voda a vzduch/vzduch. „Umí“ vytápět či
chladit vodou nebo vzduchem a současně
ohřívat teplou užitkovou vodu pro potřeby
celé rodiny, a to ve všech režimech svého
provozu. Teplá voda je tedy ohřívána, na rozdíl

topnou vodu do podlahového topení či
radiátorů a podkrovní prostory jsou vytápěny
teplým vzduchem prostřednictvím nástěnných
či parapetních klimatizačních jednotek.
Současně vnitřní jednotka eMix vyrábí teplou
užitkovou vodu ve vestavěném či stávajícím
zásobníku. Naopak v letním období se
podkroví ochlazuje prostřednictvím stejných
klimatizačních jednotek a odpadním teplem
je zajištěn ohřev teplé vody. Stačí tedy jedna
venkovní jednotka i v případě, že chceme
systémy vzduch/voda a vzduch/vzduch
kombinovat.
Variabilita tohoto zařízení umožňuje
mnoho rozdílných způsobů instalace, které
dříve vyžadovaly použití různých, často
obtížně kombinovatelných systémů. Pokud
tedy plánujete využít tepelné čerpadlo
a hledáte nejvhodnější řešení pro váš dům,
vždy je vhodné se zamyslet nad celým
systémem a najít nejvýhodnější řešení pro celý
dům tak, aby odpovídalo vašim podmínkám
a individuálním požadavkům.

Jaké typy tepelných čerpadel
existují a s čím mohou
spolupracovat?
Petr Kartous,
Technická podpora
prodeje, Nibe
Energy Systems CZ,
Družstevní závody
Dražice
– strojírna, s. r. o.

Kombinované tepelné čerpadlo ohřívá topnou
vodu do podlahového topení, zajišťuje vytápění
či chlazení pomocí nástěnných či parapetních
jednotek a zároveň ohřívá teplou užitkovou vodu
(CIUR)

od běžných tepelných čerpadel, i v režimu
chlazení, navíc s využitím odpadního tepla.
Příkladem může být klasický rodinný dům
či chata s obytným podkrovím. V zimním
období vnitřní hydronická jednotka ohřívá
2015 · 12 MŮJ DŮM

Méně známou odnoží tepelných čerpadel
vzduch/voda jsou tzv. ventilační tepelná
čerpadla, která jako zdroj energie využívají
ventilační vzduch z budovy, který by byl
jinak bez užitku vyměněn větráním. Tepelná
čerpadla vzduch/vzduch využívají také energii

Dnes nejběžnější
jsou čerpadla typu země/voda, vzduch/voda
a v omezené míře i vzduch/vzduch.
Země/voda znamená, že primárním
zdrojem energie je energie slunečního záření
nahromaděná v půdě v průběhu teplých
letních měsíců. Touto energií se ohřívá topné
médium – voda.
Vzduch/voda znamená, že zdrojem energie
je okolní vzduch. I ze vzduchu o teplotě
–20 °C lze získat určité množství tepla,
které je následně kompresorem převedeno
na využitelnou teplotní úroveň.

NIBE F1245 je kompletní tepelné čerpadlo nové
generace systému země/voda, voda/voda pro
vytápění rodinných domů a ohřev teplé vody ve
vestavěném zásobníku o objemu 180 litrů (NIBE)

Tepelné čerpadlo NIBE F2300 s kompresorem
SCROLL EVI je schopno zajistit teplotu topné
vody až 65 °C. Při venkovní teplotě –25 °C klesne
výstupní teplota pouze na 63 °C (NIBE)
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z okolního vzduchu a předávají ji znovu do vzduchu, kterým
se objekt vytápí.
Všechny typy tepelných čerpadel se dnes vyrábějí
i ve variantách s možností chlazení v horkých letních
měsících.
Moderní tepelná čerpadla spolu se svými regulátory
dovedou spolupracovat s velkým množstvím dalších zdrojů
tepla a jsou připojitelná v podstatě k libovolnému topnému
(nebo i chladicímu) systému – není problém připojit nové
inzerce

Venkovní jednotka Inverter V vzduchového
tepelného čerpadla Therma V. Lze jej instalovat
také jako další zdroj tepla stávajícího topného
systému, případně jím nahradit stávající
kotel (LG)
Vzduchová tepelná čerpadla Therma V umožňují
vytápění domu nebo bytu s vysokou účinností, a to
dokonce i při nízkých venkovních teplotách (LG)

tepelné čerpadlo ke stávajícímu kotli na tuhá paliva a systém navíc doplnit
například i solárním ohřevem. Teplo je možné rozvádět po budově jak
stávajícími radiátory, tak zcela novým podlahovým vytápěním.

S čím může tepelné čerpadlo spolupracovat v létě a s čím
v zimě? Jaká jsou specifika?
Ing. Karel Dufek, AC Technical Manager,
LG Electronics CZ, s. r. o.

4. VELETRH NÍZKOENERGETICKÝCH,
PASIVNÍCH A NULOVÝCH STAVEB

Souběžně probíhá:

ČESTNÁ VSTUPENKA
(platná i pro souběžně probíhající akce)

Držitel čestné vstupenky je na veletrhu hostem ﬁrmy:

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

NEPRODEJNÉ – NEOPRAVŇUJE K PARKOVÁNÍ

www.forpasiv.cz

21. – 23. 1. 2016

čt, pá 10.00–18.00, so 10.00–17.00

V teplém období roku od tepelného čerpadla
očekáváme chlazení prostor objektu, ohřev teplé
užitkové vody a případně ohřev vody v bazénu.
Protože řada projektů není přímo připravena pro
použití tepelného čerpadla (konvenční vytápění je
pouze nahrazeno – až ve fázi realizace – tepelným
čerpadlem), setkáme se s prvním spolupracujícím zařízením, a to solárními
kolektory. Tepelná čerpadla vzduch/voda typu Therma V s nimi samozřejmě
dokážou kooperovat, protože to velí požadavek trhu, ale kombinace se
solárními kolektory je, pokud nemáte u domu bazén, zcela proti logice. Tepelné
čerpadlo má v teplém období roku vysokou účinnost (COP = 4 / EER= 5),
a proto je třeba ji využít, neboť se tím zrychluje návratnost. Použitím solárního
kolektoru, jehož návratnost je 20–25 let, se návratnost tepelného čerpadla
prodlouží o 2–5 let. Doporučil bych pro letní provoz spíše malou fotovoltaickou
elektrárnu s bateriovým úložištěm, jejíž návratnost je do 10 let a lze ji používat
jak pro spotřebovávanou elektrickou energii v domě, tak pro zvýšení účinnosti
tepelného čerpadla. V zimním období tepelná čerpadla potřebují pomoc
při velmi nízkých teplotách pod –20 °C. Tady připadají v úvahu standardně
instalované elektrické přímotopné patrony nebo jiný záložní zdroj. Tyto zdroje
ve většině případů produkují, oproti nízkoteplotnímu tepelnému čerpadlu,
teplou vodu o teplotě nad 70 °C, což zařízení vyhodnotí jako poruchu. Proto
je nutné osadit systém termostatem, který při
překročení teploty tohoto pomocného zdroje
KONTAKTY
tepelné čerpadlo vypne a nedojde tak k nahlášení
poruchy. Po snížení teploty v systému se tepelné
www.ciur.cz
čerpadlo automaticky uvede do chodu. Toto
www.technibel.cz
samozřejmě neplatí pro elektrické přímotopné
www.nibe.cz/cs
patrony dodávané jako součást tepelného čerpadla,
www.lg.com/cz
jehož autonomní regulace s nimi při provozu dokáže
kooperovat.

Jak se žije v pasivních domech?
To bude hlavním tématem veletrhu FOR PASIV
Plánujete změnu bydlení a stále váháte, zda zvolit dům typový, nízkoenergetický nebo pasivní? Nemusíte trávit dlouhé
hodiny a dny zjišťováním informací, všechny totiž dostanete na jednom místě. Před samotnou stavební sezónou, kdy
je ještě dostatek času na všechna rozhodnutí, vám cenné rady poskytnou nejen vystavovatelé veletrhu FOR PASIV,
ale také majitelé již realizovaných pasivních domů. To vše od 21. do 23. ledna v PVA EXPO PRAHA na 4. ročníku
veletrhu nízkoenergetických, pasivních a nulových staveb.
Nebojte se zeptat na nejzásadnější otázky
ohledně vytouženého bydlení, je to přeci
rozhodnutí na celý život. Zajímá vás, jaké
jsou výhody bydlení nízkoenergetického či
pasivního, kolik peněz můžete v dlouhodobém časovém horizontu ušetřit nebo na co si
dát pozor při výběru stavební firmy a samotné stavbě takového bydlení? Na všechny
tyto otázky najdete na veletrhu FOR PASIV
odpovědi. V druhé polovině ledna 2016 se
v areálu PVA EXPO PRAHA představí něko-

lik desítek vystavovatelů, kteří předvedou
typové projekty, ale i poradí se stavbou individuálního projektu. Zastoupeny budou
i prověřené stavební firmy, výrobci izolací,
technického zajištění domů nebo otvorových výplní.
Chybět nebude ani bohatý doprovodný program, jehož hlavním tématem bude Jak se
žije v pasivních domech? Centrum pasivního domu chystá velmi oblíbené Poradenské
centrum. Odborníci návštěvníkům veletrhu
pomohou s plánováním a návrhem stavby
i s případnými nejasnostmi ve financování.
Majitelé domů poradí prostřednictvím videorozhovorů všem zájemcům o nízkoenergetické nebo pasivní bydlení.
Velkým pomocníkem ve financování úsporného bydlení je program Nová zelená úsporám. Ten na veletrhu představí Státní fond
životního prostředí. Návštěvníci tak budou
mít jasno, na jak velké dotace z programu
mohou dosáhnout.

V pořadí 4. ročník veletrhu FOR PASIV proběhne v multifunkčním areálu v PVA EXPO
PRAHA v Letňanech souběžně s veletrhem
CESTY DŘEVA, STŘECHY PRAHA, SOLAR
PRAHA a ŘEMESLO PRAHA v termínu
od 21. do 23. ledna 2016. Součástí souběhu veletrhů bude i okresní kolo velmi oblíbené soutěžní přehlídky stavebních řemesel
SUSO.

VELETRH NÍZKOENERGETICKÝCH,
PASIVNÍCH A NULOVÝCH STAVEB
Souběžně probíhající veletrhy:

www.forpasiv.cz

21. – 23. 1. 2016

Na místě staré stodoly vznikl dům, který svým
vzhledem připomíná původní venkovskou
budovu – ale v moderním provedení

BEZ SLOŽIT ÝCH TECHNOLOGIÍ
Pod názvem ZU-HAUS vznikl zajímavý dům, respektující původní okolní
zástavbu rakouské vinařské vesnice. Důraz byl kladen na světlo, zdravé
prostředí a inovativní větrání.
TEXT: ADA M KREJČÍK | FOTO: JÖRG SEILER, MARTIN RÜHRNSCHOPF A HANS DÖLLINGER

D

Původní stodola, typická pro zdejší
vinařský region, byla bohužel
po statické stránce v natolik špatném
stavu, že musela být zbourána

ům ZU-HAUS je dílem architekta Martina Rührnschopfa,
známého svými ekologicky citlivými projekty v okolí Vídně.
Vznikl na místě bývalé stodoly, která byla bohužel ve velmi
špatném technickém stavu. Výslednou podobu domu
ovlivnila také typická hustá a uzavřená zástavba v centru
vinařské vesnice Auersthal, zejména hlavní ulice lemovaná vinnými sklípky
a zasazená do mírné, kopcovité krajiny.
Úspěšnému projektu pomohl živý zájem majitelů domu o kvalitní
architekturu. Zrodily se spousty nápadů, včetně dřevěné kostky kontrastující
s okolím – od těchto vizí však majitelé brzy upustili a dali důvěru Martinu
Rührnschopfovi. Ten k tomu říká: „Tímto způsobem vznikl dům, který není
ani moderní, studeně působící kostka, ale ani klasické upravené venkovské
stavení se zlatými příčkami v oknech a polystyrenovou fasádou.“
Novostavba je harmonicky zakomponována do řadové zástavby
a propojena s domem rodičů. Z domu „Zu-haus“ tak vyzařuje přívětivá
jednoduchost, která byla po celá staletí typická pro region Weinviertel
a vytvářela jeho kulturní krajinu.
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ALTERNATIVY NÁVŠTĚVA

Balkonové střešní okno umožňuje vyjít z podkroví
ven a užít si panoramatický výhled do krajiny.
Zajímavým architektonickým prvkem je prosklení
pod přesahem střechy, které nahrazuje obvyklé
podbití a rafinovaným způsobem přidává
interiéru světlo

D Ů M PL N Ý S V Ě T L A
Důležitým úkolem bylo zajistit v domě dostatek
denního světla i během zamračeného podzimu
a zimy. Architekt proto navrhl velkou svislou
prosklenou plochu na jižní straně a promyšleně
rozmístěná střešní okna. Díky chytrému využití
světla proudícího shora se světlo dostane skrze
patro i do středu přízemí, které je tak rovnoměrně prosvětlené. Ve výsledku působí celý interiér
velkorysým, otevřeným a přívětivým dojmem.

komunikační osy, takže obyvatelé domu
na sebe vidí z různých úrovní. Velkoryse
pojaté posuvné dveře v přízemí vizuálně
propojují vnitřek domu se zahradou. Střešní
balkon umožňuje doširoka otevřít střechu
a nabízí výhled do kopcovité krajiny regionu
Weinviertel.

Originální přirozené větrání

Masivní betonové podlahy slouží v domě jako významné akumulační
prvky, takže v zimě interiér ohřívají a v létě ochlazují

Architekt zachoval a nově do domu
zapracoval i tradiční funkční prvky jako
větrací štěrbiny a posuvná vrata stodoly.
Nové posuvné „dveře“ tak umožňují
otevřít dům směrem do ulice, nebo naopak
prostor uzavřít a oddělit. Kdykoli také lze
dům otevřít do zahrady, čímž se vnitřní
prostor přirozeně propojí s okolní přírodou.
Sousední dům pak navíc chrání před větrem,
zvědavýma očima a hlukem.
Umělecky provedené ocelové schodiště je
zakomponováno přímo do obytného prostoru
jako jeho vizuální součást

Dispozice domu
V přízemí se nachází šatna, toaleta
a prostorná obývací kuchyň s jídelnou –
a to vše sjednocuje povrch z voskovaného
betonu. Umělecky provedené schody jsou
zabudovány přímo do obytného prostoru jako
jeho vizuální součást. Jednoduché schodiště
vede do patra k ložnicím. Horní podlaží je
pojato jako otevřený prostor a funguje jako
útočiště pro dceru, která si zde může hrát,
spát a odpočívat.
Otevřené volné plochy vytvářejí strukturu
obytného prostoru a zároveň tvoří

Výslovným přáním stavebníka bylo nepoužívat
obvyklou nucenou ventilaci vedenou v potrubí.
Proto architekt již od počátku pracoval
s promyšleným rozmístěním fasádních
a střešních oken, s cílem dosáhnout komínový
efekt, který zajistí maximální účinnost
přirozeného větrání. To se podařilo hlavně
díky použití automaticky řízeného otevírání
a stínění oken. Pro přívod vzduchu tedy
slouží fasádní okna a střešní okna VELUX
Integra, ovládaná skrytým motorem. Architekt
Rührnschopf těmto větracím otvorům říká
„klimatické poklopy“. Jde o automatický
systém přirozené ventilace, který minimalizuje
nutnost použití dalších technologií.
Během topné sezony a přechodných období
vysílají čidla koncentrace CO2 instalovaná
na různých místech signál oknům, kde se mají
otevřít. Vše je vyladěno tak, aby nedocházelo
ke ztrátám cenné energie na vytápění, ale
zároveň aby bylo v domě opravdu zdravé
vnitřní ovzduší.
V létě jsou naopak čidla koncentrace CO2
jednoduše vypnutá a systém přejde do režimu
chlazení přirozenou ventilací. Ten využívá
jednoduchého fyzikálního principu – nočního
chlazení pomocí přesně cílené ventilace. Bez
ohledu na to, zda jsou obyvatelé doma nebo
ne, otevře integrovaný časovač automaticky
okna ve 22 hodin večer a v 7:30 ráno je zavře.
Chlazení přirozenou ventilací umožňuje
během noci ochladit ty části domu, které
se během dne ohřály. Tento způsob větrání
okny nevyžaduje žádnou energii, protože
jde o pasivní systém, a výrazně přispívá
k příjemnému vnitřnímu prostředí v domě
během léta.

Spotřeba energie
Cílem technologie použité při stavbě domu
bylo najít jednoduché, ale efektivní technické
řešení bez náročných technologií. Plášť
domu s účinnou tepelnou izolací zadržuje
v domě teplo, navíc cílené využití solárního
zisku z prosklené plochy na jižní straně
domu snižuje nároky na vytápění. Zdrojem
tepla je stávající plynový kondenzační
kotel v sousedním domě rodičů a kamna
na dřevo v dolním obytném prostoru. Teplo
je rozváděno nízkoteplotním podlahovým
a stěnovým systémem.
Můj důM 12 · 2015
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obytné prostory I zázemí

Interakce mezi prosklenou plochou a střešními
okny v kombinaci s bílými stěnami a podlahou
vytváří fascinující světelnou atmosféru

ložnice
koupelna

WC

šatna

kuchyň

obývací pokoj

patro

přízemí

Ochrana před letním vedrem
Masivní štítové stěny a betonové podlahy
v přízemí mají velkou tepelnou kapacitu
a díky tomu výrazně zpomalují ohřívání
místností. Před přehříváním během letního
období chrání dům účinné venkovní stínění.
Jako velmi inteligentní a účinné řešení se
osvědčila plachta, která chrání terasu před
sluncem a zároveň stíní obytný prostor.
Na straně do ulice plní tento úkol (dopoledne)
lamely na stodolových vratech. Střešní okna
jsou osazena průsvitnými elektrickými

Automatické otevírání střešních a fasádních oken
mají na starosti skryté motory, které nejsou vidět
ani zevnitř, ani zvenku

žaluziemi, které jsou naprogramovány tak, aby
se v létě po ránu automaticky zatáhly.
Součástí energetického konceptu domu je
i venkovní prostor, kde strategické rozmístění
listnatých stromů vytváří v létě přirozený stín
a specifické mikroklima.

Horní patro je pojato jako otevřený a přirozeně
prosvětlený prostor, takže obyvatelé domu
na sebe vidí z různých úrovní

ko n ta k t
www.velux.cz
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komerční prezentace

Typový rodinný dům
LIME 20 passive

LIME 20 passive od firmy Hoffmann
Úspěch pasivního rodinného domu firmy Hoffmann SPRUCE 20 passive byl impulsem k vytvoření variantního
řešení, domu LIME 20 passive, vhodného pro svou sedlovou střechu i do lokalit, kde by bylo problematické žádat
o stavební povolení pro dům s rovnou střechou. Z toho plyne, že jde o domy s téměř identickými půdorysy prvního
i druhého podlaží a rozdílnými exteriéry.
Tento žádaný rodinný dům z nabídky chrudimské
firmy Hoffmann tak patří svým tvarem k domům
s téměř univerzální možností výstavby. Může
stát jak v nové zástavbě na vesnici, tak
v příměstské či centrální části města. Vždy bude
zajímavou stavbou postavenou na půdorysu
dvou obdélníků s ne příliš velkou zastavěnou
plochou 116,5 m2. Přesto díky svému velmi
dobrému dispozičnímu řešení nabízí pohodové
bydlení pro 4–5člennou rodinu i s občasnou
návštěvou rodičů či přátel, pro které může být
zázemím pracovna změněná pro danou chvíli
na hostinský pokoj. Jako bonus je potom rozlehlá
„opalovací“ terasa v patře, přístupná z dětských
pokojů a i částečně zastřešená terasa v přízemí,
vhodná k doušku lahodné ranní víkendové kávy
či k příjemné večeři po namáhavém pracovním
kolotoči. Součástí domu je i garáž s technickým
zázemím pro vytápění, která se může po dohodě

s projektantem rozšířit na „jedenapůlgaráž“,
dvojgaráž s možností uskladnění sekačky
na trávu, kol…
V domě s obestavěným prostorem 670,0 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 klimatizování (chlazení)
objektů v letním období a pro předehřívání
větracího vzduchu v topném období. Zároveň
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rozměryrozměry
domu domu14,66 x14,66
10,91xm10,91 m
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m2
m2
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670,00 670,00
m3
m3

PŘÍZEMÍ
PŘÍZEMÍ

KOMERČNÍ

PROČ SI VYBRAT VELOX

Firma Hoffmann, která dodala stavební
systém VELOX na více než 2000
staveb od energeticky úsporných,
nízkoenergetických a pasivních rodinných
domů až po bytové komplexy a je
dlouhodobě největším dodavatelem
stavebního systému VELOX, zajišťuje
dodávky kompletních stavebnic VELOX
pro hrubé stavby a také jejich montáž,
popřípadě zaučení pro montáž.
A pokud se ptáte, proč ke stavbě použít
právě stavební systém VELOX od firmy
Hoffmann, spol. s r. o., Chrudim, zde jsou
odpovědi:
1. Téměř 60letá tradice a prověřenost
systému VELOX (výroba zahájena
v Rakousku v roce 1956)
2. Vynikající tepelněizolační vlastnosti
a velká schopnost tepelné akumulace díky
sendvičové konstrukci obvodových stěn
3. Obrovská variabilita a stabilita systému
VELOX daná stavebnicovým systémem
a následnou zálivkou nosných stěn
a stropů betonem
4. Komplexní řešení obvodových a vnitřních
nosných stěn a stropů (u vícepodlažních
domů) ze stejného materiálu
5. Příznivá cena v porovnání
s nadstandardními tepelněizolačními
vlastnostmi
6. Odborná a kvalitní realizace zaškolenými
pracovníky firmy
7. Úspěšný katalog rodinných domů firmy
Hoffmann s řadou oceněných domů
Pokud se chcete o nabídce firmy Hoffmann
dozvědět více, je možné si zdarma vyžádat
firemní katalog typových domů, ve kterém
najdete uvedené úspěšné domy i kompletní
nabídku PASIVNÍCH DOMŮ: SPRUCE
20 passive, LIME 20 passive, MAPLE 20
passive, MINERVA PASSIVE a PRIMA
passive.
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Půdorysy rodinného domu LIME 20 passive

měrná
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na vytápění
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14,014,0
kWh

chrání rekuperační výměník před zamrzáváním.
Už označení „20 passive“ naznačuje, že všechny
Tato varianta využívá jednoduché uložení potrubí
pasivní rodinné domy z nabídky firmy Hoffmann
délky 20–25 m v minimální hloubce 1,8 m pod
jsou navrženy se zřetelem na jejich tepelné ztráty
úrovní terénu. Druhou variantou je „Solankový“
v kategorii pasivních rodinných domů s celkovou
výměník fungující na principu zemního plošného
roční spotřebou tepla do 20 kWh/m2 (s možností
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Zelená
kolektoru s nemrznoucí kapalinou v uzavřeném
– Třetí výzva – ve výši 450 tis. Kč (B.2) a ve výši
potrubním okruhu v délce cca 130–170 m. Uvnitř
300 tis. Kč (B.1); podrobné informace k možnosti
objektu je potom umístěný výměník kapalina/
dotace najdete na www.novazelenausporam.cz)
vzduch.
s úplnou nezávislostí na potřebě zdroje plynu
a minimalizaci spotřeby elektrické energie.
Náklady na provoz domu (vytápění) jsou
Pro dosažení těchto ambicí se proces návrhu
nízké, vzhledem k tomu, že dům je navržen
v maximální možné míře soustředil na hledání
ze stavebního systému VELOX – „ztraceného
ideálního dispozičního a architektonického
bednění“ na bázi štěpkocementových desek.
řešení v kombinaci s nejlepšími dosažitelnými
konstrukčními vlastnostmi systému Velox.
Obvodové stěny rodinného domu jsou ve skladbě
RD LIME 20 passive – technické pohledy
(z vnitřního pohledu): vnitřní deska VELOX
tloušťky 35 mm + 150 mm nosné betonové
jádro + 200 mm stabilizovaného šedého
polystyrenu s přídavkem grafitu nalepeného
cementovým mlékem na desce VELOX tloušťky
35 mm (deska VELOX WS EPS plus) a přídavné
tepelné izolace tloušťky 80–100 mm. Velkou
výhodou systému VELOX je i jeho nadstandardní
tepelná akumulace nosného betonového jádra
obvodových a vnitřních nosných stěn.

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.
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

VÁŠ INZERÁT
MŮŽE BÝ T
NA TOMTO MÍSTĚ...
Máte stavební firmu,
navrhujete domy, vyrábíte
nábytek, dodáváte stavební
materiál, pokrýváte
střechy, instalujete tepelná
čerpadla, zakládáte
a udržujete zahrady?
Využijte cenově výhodné
nabídky na inzerci!

FORTUNA

Kontaktujte nás...
Vydavatelství
Business Media CZ, s. r. o.
Inzertní oddělení
Jáchym Rataj
tel.: 225 351 461
mobil: 602 617 024
jachym.rataj@bmczech.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
STĚŽERY
Kukleny
324

Plačice
611

HRADEC
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

333

www.du m aby t . c z

140

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 12 · 2015

DÁREK NA CELÝ ROK

DARUJTE PŘEDPLATNÉ A UDĚLÁTE RADOST 12X ROČNĚ!
NAVÍC UŠETŘÍTE 20 % OPROTI PRODEJI NA STÁNKU.
ZDARMA PRO NOVÉ PŘEDPLATITELE:
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Kniha japonské odbornice na pořádek Marie Kondo
promění váš domov jednou provždy v uklizenou
oázu. Už žádné hodiny uklízení, konečně najdete
řád, a to i ve své duši.

09.11.15 9:48

Nabídka je platná pro nové předplatitele v rámci ČR
a objednávky zaslané a uhrazené do 15. 12. 2015
nebo do vyčerpání zásob.

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

OBJEDNÁVKOVÝ KUPON

5) poštou pomocí objednávkového kuponu

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

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

Ulice: .........................................................................................................
Obec: ............................................. PSČ: ................................................

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

Tel.: ................................................. E-mail: ............................................

SMS zprávu pošlete na číslo 900 11 06 (platí pro všechny operátory).

Datum: ........................................... Podpis: ...........................................

SMS zprávu posílejte ve formátu:
OBJ MUJ_DUM JMENO PRIJMENI ULICE C. DOMU MESTO PSC

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

Příklad: OBJ MUJ_DUM JAN NOVAK DLOUHA 23 PRAHA3 13000
PS_2015_12

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.

HLASUJTE A VYHRAJTE

AUTO

Hlasujte
a vyhrajte na
www.autoroku.cz

NIŽŠÍ STŘEDNÍ
TŘÍDA

MINI CLUBMAN

OPEL ASTRA

SUBARU LEVORG

AUDI Q7

BMW X1

BMW X6

MERCEDES-BENZ GLC

MERCEDES-BENZ GLE

RENAULT ESPACE

AUDI A4/A4 AVANT

BMW 7

JAGUAR XE

HONDA HR-V

HONDA JAZZ

MAZDA2

Hlasujte a vyhrajte na
www.autoroku.cz

TERÉNNÍ A VELKOPROSTOROVÉ
VOZY

LAND ROVER DISCOVERY SPORT

Hlasujte
a vyhrajte na
www.autoroku.cz

STŘEDNÍ A VYŠŠÍ
STŘEDNÍ TŘÍDA
Hlasujte
a vyhrajte na
www.autoroku.cz

MĚSTSKÉ
VOZY

Speciální partneři:

A DALŠÍ ATRAKTIVNÍ
CENY NA:

www.autoroku.cz
w
www.facebook.com/AutorokuvCR

Hlasujte
a vyhrajte na
www.autoroku.cz

SPORTOVNÍ
VOZY

AUDI R8

FORD MUSTANG

MERCEDES-AMG GT

FORD GALAXY

FORD S-MAX

HYUNDAI TUCSON

KIA SORENTO

RENAULT KADJAR

SUZUKI VITARA

VOLKSWAGEN TOURAN

VOLVO XC90

Generální partner:

SUBARU OUTBACK

ŠKODA SUPERB
Mediální partner:

Vyhlašovatelé:

Ve spolupráci s:

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

Organizací pověřen:

MAZDA CX-3
Partneři:

Technický partner:

servis sTAv bA v Př íMéM Př eNosu

Bungalov
PRo dvě RodiNy

blog čtenáře

Díl 4: Z aložení obvoDov ých ZDí

Po zalití základové desky jsme nechali beton tři týdny
zrát a posléze jsme založili první řadu pórobetonových
tvárnic a začali stavět obvodové a nosné zdivo.

navařování asfaltových izolačních pásů
na zpenetrovanou základovou desku

TexT A foTo: MoNik A koř íNková

B

ěhem zrání betonu,
za horkého počasí jsme
povrch základové desky
kropili vodou a zvlhčovali,
protože při příliš rychlém
vysychání mohou vznikat
trhlinky v povrchu a hrozí zpráchnivění
a znehodnocení betonu. Prvním krokem
po vyzrání bylo penetrování základové desky
v místech základových pasů (tj. v místech,
kde bude nosná konstrukce domu). Asfaltový
penetrační nátěr slouží k tomu, aby pásy
izolace přilnuly k základové desce. Penetraci
jsme nanášeli i válečkem. Na napenetrovanou
základovou desku jsme položili a navařili
asfaltové izolační pásy. Ty plní dvě
funkce – protiradonovou izolaci (zabrání
šíření radonového záření do nemovitosti)
a hydroizolaci (zamezí pronikání vlhkosti
do stavebních konstrukcí). Podle radonového
měření spadá naše lokalita do středně zatížené
oblasti radonem (jde o nejobvyklejší radonový
index v ČR).
Asfaltové pásy jsme celoplošně položili
a navařili s přesahy min. 100 mm na vnitřních
stranách základové desky. Šířka použitého
nosného zdiva je 375mm, k izolaci jsme
použili asfaltové pásy o šířce 500 mm.
Po vyzdění nosných konstrukcí tak zůstal
směrem do interiéru domu dostatečně široký
pás, který bude následně spojen s asfaltovými
pásy položenými uvnitř domu. Tak vznikne
izolační vrstva, která bude nemovitost
chránit před vlhkostí a radonovým zářením.
Na navařené asfaltové pásy jsme položili
geotextilii, která zabraňuje protržení či
jakémukoliv poškození izolačních pásů.
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Protiradonová izolace
a hydroizolace po celém
obvodu domu
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Geotextilie je nutná pro ochranu izolačních pásů

První řada tvárnic je založena

Detail založení rohu

Pórobetonové tvárnice mají praktické úchyty pro snadnou manipulaci

Pórobeton roste jako z vody
Po této přípravě začalo vyzdívání samotné
nosné konstrukce domu. Nejprve jsme
založili rohy (opět s pomocí rotačního
nivelačního přístroje) a položili první řadu
tvárnic. Založení stavby je třeba provést
opravdu důkladně, od ní se pak budou odvíjet
další práce. Pečlivě jsme proto kontrolovali
úhlopříčky, výšku a přesnost založení. První
řada tvárnic byla položena do maltového lože.
To umožňuje vyrovnání výšky první řady
tvárnic a její perfektní založení. Další řady
jsme lepili tenkovrstvým lepidlem, které je
součástí uceleného zdicího systému.
Zvolili jsme pórobetonový stavební
systém, protože je komplexní – od tvárnic

přes překlady, věncové tvarovky, nosníky až
po příčkovky a další prvky. S pórobetonem
se dobře pracuje, protože tvárnice jsou
poměrně velké, ale přitom lehké (stavba
rychle přibývá) a mají pero a drážku a kapsu
pro snadnou manipulaci. Umožňují přesné
zdění, kompaktnost stěny a tím eliminují
vznik tepelných mostů na vnější obálce
domu. Jejich rozměry se jednoduše upravují
řezáním, dobře se do nich frézují drážky
pro rozvody elektřiny a vody a celkově se
s nimi pěkně pracuje. Po dodání na stavbu
jsme je nechali vyschnout. Pravidelně jsou
dodávány doslova „nasáknuté vodou“,
ale po odstranění obalu již za pár dní
vyschnou a manipulace s nimi není

složitá. Nepříjemná bývá jen zvýšená
prašnost materiálu při řezání a frézování
v interiérech budov.

AUTORK A
Monika
Kořínková
Spolumajitelka rodinné
developerské firmy
a poradkyně v oblasti
bydlení.
Kontakt: www.bydlenivkostce.cz
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příště

leden 2016
Příští číslo vyjde 16. 12. 2015

ZařiZujeme interiér

Nové materiály dodávají interiérovému
vybavení čím dál delší životnost,
odolnější povrch a další dokonalé
vlastnosti. Designérům umožňují
navrhnout nový, netradiční či
odvážnější vzhled.

výběr parcely

Při stavbě rodinného domu jistě
neprohloupíte, pokud budete uvažovat
zároveň o zahradě a přizpůsobíte tomu
i výběr parcely. Existuje bezpočet
možností a vyznat se v nich bývá
velmi často nad lidské síly. Pomoci
mohou zkušení odborníci, kteří spojují
znalosti z oboru zahradní architektura
s projektováním staveb.

Stavba domu

Reprezentativní přehlídka 10 „nej“ domů, které jsme uveřejnili v letošním roce, naznačí,
jakými směry se ubírá architektura rodinných domů. Na své si přijdou jak příznivci
střízlivých forem a betonových konstrukcí, tak milovníci dřeva a přírodních tvarů.

Rodinný dům lze považovat
za poměrně jednoduchou stavbu. Volba
vhodné technologie a materiálu však
významně ovlivňuje nejen samotný
stavební proces, jeho rychlost a tím
i úsporu energií, ale také následné
užitné vlastnosti novostavby.

Stavební materiÁly

Vývoj nových stavebních materiálů
a technologií šel i v uplynulém roce
mílovými kroky kupředu. V lednovém
čísle vám proto přineseme výběr
alespoň toho nejzajímavějšího v těchto
odvětvích.

dotace a alternativy

Kdo by nechtěl, aby mu stát přispěl
na výměnu kotle, rekonstrukci topného
systému, zateplení nebo solární panely?
Přinášíme stručný přehled dotačních
programů pro rok 2016.

Katalog rodinných
domů

Pro ty z vás, kdo nechtějí při budování
rodinného domu příliš riskovat a raději
„sázejí na jistotu“, jsme připravili
obsáhlý Katalog rodinných domů
s nabídkou typových projektů, typových
domů a jejich dodavatelů působících
na našem trhu. Můžete vybírat mezi
zděnými domy, dřevostavbami a dalšími
technologiemi.
Na počátku nového roku opět vyhlašujeme další ročník naší čtenářské ankety, tentokrát
o titul Dům roku 2016. Soutěžit budou stavby realizované podle individuálních projektů,
typové domy a projekty. Nebude chybět ani čtenářská soutěž o zajímavé ceny. Těšíme se
na vaše hlasy.
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BUDOUCNOST
pro Váš interier

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