
UŽITOČNÝ MANUÁL PRE MAJITEĽOV DOMOV, CHÁT A ZÁHRAD

NA NÁVŠTEVE
Dom inšpirovaný pobytom 
na Novom Zélande 
sa výborne vyníma 
aj v tuzemskom 
kontexte

Ak máme niečoho dostatok, tak je to kvalitné drevo na stavbu 
 rodinných domov. Prečítajte si, aký stavebný  materiál sa z neho 
vyrába a aké má vlastnosti

ĎALEJ V ČÍSLE: 
O oknách a ich funkciách  Stavba svojpomocne 
– zastrešenie  Dlažba v okolí bazénov  WC 
a bidet  Tienenie terás  Interiérové farby

 10× kosačky  Nové žehličky na trhu

Na drevostavbu od lesa
TÉMA

74 STRÁN 

praktických 

rád a tipov pre 

váš domov

5–6/2015 1,16 €
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ŠVÉDSKE TEPELNÉ ČERPADLÁ

Tepelné čerpadlá škandinávskeho výrobcu NIBE Energy 

Systems sú zárukou rýchlej návratnosti vložených 

investícií s ohľadom na ochranu životného prostredia. 

Vývoj, testovanie a výroba tepelných čerpadiel NIBE 

sledujú jediný cieľ – poradiť si aj s tými najchladnejšími 

európskymi nocami a využívať pri tom čo najčistejšie 

zdroje.

Pomôžeš sebe 
aj prírode

www.nibe.sk tel.: 0908 115 599

Tepelné čerpadlá NIBE systému zem-voda sú 

najúspornejšie tepelné čerpadlá na trhu. S tepelnými 

čerpadlami NIBE systému vzduch-voda môžete nielen 

vykurovať dom a ohrievať teplú vodu, ale ohrievať aj vodu 

v bazéne alebo ju za horúceho leta chladiť. Sú jedinečné 

predovšetkým kvôli nízkoenergetickej výstavbe, kde máte 

v jednej kompaktnej jednotke zabezpečené vykurovanie, 

ohrev vody a predovšetkým riadené vetranie so spätným 

získavaním energie.

00420 840 654 321SERVISNÁ LINKA denne 8–21 hod.
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Vážení a milí čitatelia, 
už je tu opäť! SEZÓNA! Začína sa to samozrej-
me nenápadne, presne podľa sympatického 
veršíka Zdeňka Svěráka: „Jar už robí pokusy, 
vystrkuje krokusy.“ (Dúfam, že mi mistr odpustí 
môj preklad.) To je vždy radosti, keď sa objavia 
ich prvé farebné hlavičky! A potom to už fi čí 
– prvosienky, hyacinty, modrice, narcisy... 
Záplava nádherných farieb nie vždy vo vymeno-
vanom poradí. 
Že však začína pravá záhradkárska sezóna 
s veľkým S viem bezpečne podľa toho, že môj 
manžel začína domov prinášať vrecúška so 
semienkami všemožných odrôd reďkoviek, 
šalátov, paradajok, papričiek. To sa už v dohľad-
nej dobe môžem začať tešiť na to, že okenný 
parapet v spálni zanedlho ozdobia tégliky 
a klíčiace tablety s citlivo zasadenými a dôklad-
ne označenými semienkami, ktoré čakajú 
na svoj veľký deň. Okno v spálni sa stane na pár 
týždňov liahňou, keďže má najideálnejšiu 
polohu a svieti cezeň najviac slnka. Mne sa síce 
táto inštalácia nepáči, musím to však vždy 
pretrpieť. Aj náš kocúr si na to urobil vlastný 
názor a minule sme ho nachytali, ako spí 
s hlavou položenou rovno v šalátových lístkoch! 
Ešteže sa mu v našej domácnosti všetko prepe-
čie, lebo nemať také výsadné postavenie, už by 
letel... Klíčiace rastlinky sú totiž u nás v čase, 
keď začína SEZÓNA, takmer na prvom mieste!

 Všetkým záhradkárom úspešné klíčenie želá

Predplatné je výhodné

Objednávka prostredníctvom SMS
Pošlite správu s textom OBJ na 0907/680680, vyplňte 
 obratom zaslaný objednávkový formulár. Vyplnený 
 formulár odošlite na to isté číslo. Kód ročného 
predplat ného – 35681.

Predplatné si môžete objednať v spoločnosti 
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., oddelenie inej 
formy predaja, P. O. BOX 183 830 00 Bratislava 3, 
tel.: 02/444 58 821, predplatne@abompkapa.sk

Nezaplatíte ani 
o cent viac, 
než by ste 
platili v stánku, 
a navyše vám 
bude časopis 
doručený priamo 
do schránky. 
Poštovné 
a balné hradí 
naša � rma

✁TU ODSTRIHNITE

Objednávkový kupón
ÁNO, objednávam si predplatné 
(7 čísel nasledujúcich po mojej objednávke) 
 časopisu Rodinný dom za cenu 8,12 €

Kupón vložte do obálky a pošlite na adresu: 
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., oddelenie inej 
formy predaja, P. O. BOX 183, 830 00 Bratislava 3

MENO A PRIEZVISKO:

ULICA, ČÍSLO DOMU:

TELEFÓN:

PODPIS:

MESTO (OBEC): PSČ:

PS/2015/5
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Najkrajší výhľad
Výhľad na green z vlastnej spálne je pre golfistu rajom. Ak za upraveným parkom ešte zapadá 
letné slnko, je to dokonalé. Elegantný dom inšpirovaný životom na Novom Zélande pripomína vily 
z rozľahlých prímorských plání. Na rozdiel od nich nestojí v blízkosti pláže, ale v českej krajine.

NáVštEVA rodinný dom

6
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Zaujímavý príbeh rodinného domu 
začína pri brehoch Nového Zélan-
du. Mladí manželia tu strávili nie-

koľko rokov, kým sa plní dojmov vrátili 
domov. Túžili zapustiť korene a zároveň si 
nechať niečo zo slobodného ducha ostrov-
ných prérií. Tak vznikol domov založený 
na otvorenom priestore s veľkým podie-
lom prírodných materiálov a priznanými 
drevenými konštrukciami. „Prišiel som 
s  myšlienkou postaviť dom na princípe 
ustupujúcich hmôt, ktoré sa postupne 
zdvíhajú k  výhľadu na západnú stranu. 
Z ulice je objekt skôr nižší, hmota prvého 
poschodia sa uplatňuje až v ďalšom plá-

ne,“ hovorí architekt Tomáš Klanc. 
„Kuchyňa, obývacia izba, izba pre hostí 
a ďalšie zázemie zaberajú výrazne väčšie 
prízemie, horné spálne a dve detské izby 
na poschodí sú úspornejšie.“ Vzhľadom 
na susedný pozemok s parkovou úpravou 
golfového ihriska nehrozí, že by majitelia 
časom prišli o voľný rozhľad do krajiny.

Vďaka oteckovi!
Hoci ide o relatívne rozsiahly objekt, jeho 
výstavba mala mierne netradičný prie-
beh. Hrubá stavba totiž vznikla svojpo-
mocne. Otec majiteľky mal skúsenosti 
s  výstavbou, a  tak sa rozhodol deťom 

Autor
Ing. arch. Tomáš Klanc (1975)
Autorizovaný architekt, absolvent Fakulty architektúry ČVUT Pra-
ha. Od r. 2001 sa venuje samostatnej architektonickej činnosti, 
vedie vlastnú architektonickú kanceláriu Atelier Klanc. Poskytuje 
kompletné služby v oblasti stavebníctva od návrhu cez projekty, 
rozpočty až po organizáciu výstavby a dodávku interiéru.
KonTAKT: www.klanc.cz
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OdbOrník radí

Ján Juriga 
Honda Power Equipment 

Mulčovanie je spôsob, ako prirodzene 
pohnojiť váš trávnik. Namiesto zozbierania 
trávy do zberného koša kosačky sú odrezky 
trávy posekané nadrobno a ponechané 
na trávniku. Tieto malé kúsočky trávy sa 
rozložia a vytvoria tak prírodné hnojivo, ktoré 
pokryje až štvrtinu z celoročnej potreby 
hnojenia trávnika. Naviac vám mulčovanie 
ušetrí starosti so zbieraním pokosenej trávy.
Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by 
mulčovanie malo byť časté a mierne – 
v období intenzívneho rastu mulčujte dvakrát 
do týždňa. Skracovať sa má maximálne 1/3 
výšky trávy. Nemulčujte ak je trávnik mokrý. 
Mokré odrezky trávy by sa lepili na vnútro 
žacej komory kosačky a v zlepených kusoch 
odpadávali na trávnik.
Väčšina kosačiek HONDA má zabudovaný 
systém Versamow®, ktorým si môžete zmeniť 
zber trávy na mulčovanie, alebo môže byť 
dodatočne vybavená mulčovacou sadou. 
Kosačka pri mulčovaní využíva dva žacie nože, 
čím sa tráva dôkladnejšie rozseká 
na jemnejšie kúsky.

čo je to 
mulčovanie 
a ako správne 
mulčovať?

Mulčovanie 
s kosačkou Honda IZY
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 pomôcť a postavil im veľkú časť celého 
domu. Na pol roka sa presťahoval na poze-
mok a z provizórnej unimobunky organi-
zoval partiu murárov. Podľa projektovej 
dokumentácie dokázal kompletne realizo-
vať hrubú stavbu. Dokončovacie práce, fa-
sáda aj interiér si však už vyžiadali špeciál-
nych dodávateľov. Murovaná konštrukcia 
hrubej stavby v systéme Heluz získala za-
teplenú odvetrávanú palubovkovú fasádu 
zo sibírskeho smrekovca kombinovanú 
s omietnutými plochami v odtieňoch sivej 
a tehlovohnedej farby. Drevené podhľady 
strešných konštrukcií a presahov ladia 
s fasádou a rovnako ako antracitová sivá 
strešnej krytiny, okenných a dverných rá-
mov či oplechovanie omietnutých hmôt 
spájajú komplex do jednotného celku.

Celý interiér domu zjednocuje spoločná farebná škála prírodných zemitých farieb. Hladké 
povrchy (sklo, lesklo lakovaná MDF doska, umelý kameň) architekt skombinoval s výraznými 
štruktúrami – kamennou mozaikou  a dyhou. Prirodzenú kresbu dreva zvýraznilo  olejovanie

návštěva rodinný dom

8
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Slovo autora
Špecifickým rysom projektu bola 
inšpirácia novozélandskou archi-
tektúrou prenesenou do podmie-
nok jedného z najkrajších pozem-
kov, na ktorom sme navrhovali 
dom. V priebehu stavby som sa 
s investormi spriatelil, čo sa preja-
vilo i na komunikácii a schopnosti 
majiteľov prijať pôvodne nepláno-
vané návrhy architekta. Dnes ma 
hreje pri srdci ich spokojnosť.

Veľkorysá kúpeľňa na poschodí je spoločná pre deti i rodičov. Má nielen 
krásny výhľad, ale i výstup na balkón, veľkú vaňu a dve umývadlá. 
Svetlú dlážku doplňujú zemité odtiene

Všetky tri podlažia spája otvorené schodisko 
obložené dubovým drevom

Kombinácia 
hladkej sivej 
omietky a 
obkladu zo 
sibírskeho 
smrekovca dáva 
domu zaujímavý 
kontrast
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V KAŽDOM DOBROM KNÍHKUPECTVE

KNIŽNÝ SEN – NAZBIERAJTE
6 NÁLEPIEK A VYHRAJTE!

1 KNIHA = 1 NÁLEPKA

kúpte si knihy našich značiek a ste v hre!

„jediný triler, ktorý si
tohto roku musíte prečítať.“

– The Guardian –

Ja putnik_RodinnyDom_103x280_Ikar  18.5.2015  11:24  Stránka 1
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Prízemie
1 pracovňa
2 izba pre 
hostí
3 WC
4 garáž
5 kuchyňa

6 hala
7 zádverie
8 sprcha
9 šatňa
10 zastrešená terasa
11 jedáleň
12 obývacia izba

Suterén
1 vinotéka
2 práčovňa
3 domáce práce
4 kotolňa

PoSChodie
1 balkón
2 kúpeľňa
3 chodba
4 detská izba

5 sauna
6 fitness

5 detská izba
6 šatňa
7 spálňa 
rodičov

dispozícia: 6 + 1/pivnica, garáž a terasa
Úžitková plocha: obytná časť domu (1. a 2. 
NP) 250 m2, pivnica 90 m2, garáž 45 m2, 
zastrešená obytná terasa 30 m2

Konštrukcia: podpivničená stavba – ŽB 
vaňa izolovaná PVC fóliou, murovací sys-
tém Heluz, strecha – drevený pohľadový 
krov s nadkrokvovou tepelnou izoláciou, 
oceľová strešná krytina Ruukki

technické údaje
dlážky: epoxidová stierka
okná: drevené eurookná s náterom v RAL 
antracitovej farbe, dvere drevené dyhova-
né do obložkových zárubní
Vykurovanie: dlážkové kúrenie, plynový 
kotol, kozub v hlavnej obytnej miestnosti
Interiérové vybavenie: stolárstvo TITA, s. r. 
o. (vrátane dverí, schodiska, knižníc, kúpeľ-
ňových skriniek a kuchyne)

hmota domu postupne 
graduje od ulice 
smerom do záhrady 
– od nízkej garáže po 
dvojpodlažnú obytnú 
časť so sedlovou 
strechou

10 11 12

5

1 2

3

4

1

2

4

5

2

7

3
1

6

3

4

56
8

9

7
6

10

náVšteVa rodinný dom
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www.wuestenrot.sk l FB Wüstenrot Slovensko l info 0850 60 60 60

Život sa 
mení rýchlo.

Komfortné bývanie k spokojnosti majiteľa bytu či domu aj celej rodiny je dosiahnuteľné nielen v novom, ale aj v zrenovovanom 
bývaní. Stačí ten správny úver a z vášho príbytku sa stane skutočný domov, kam sa vždy s radosťou vraciate. S ponukou 
Wüstenrot stavebnej sporiteľne to bude hračka:

úver na bývanie podľa priorít klienta (na výber: forma zabezpečenia, výška úroku  a splátok, splatnosť)
okamžité financovanie aj pre nových klientov bez predchádzajúceho sporenia
úvery až do výšky 40 tisíc eur aj bez založenia nehnuteľnosti 
úvery na menšie rekonštrukcie od 2,7 tisíc eur až do 20 tisíc eur, resp. 30 tisíc eur pre manželský pár s úrokom od 5,99 % p.a. 
pri zabezpečení len ručiteľom a/alebo vinkuláciou životného poistenia
zvýhodnené podmienky preukazovania bonity – úver aj bez ručiteľa, aj bez preverenia 
príjmu – už po roku pravidelného sporenia
možnosť predčasného splatenia stavebného úveru – bezplatne 
dlhodobá istota – garantované podmienky počas celej doby splácania úveru 

V súvislosti s rekonštrukciou či modernizáciou bytu alebo domu a následným zvýšením hodnoty nehnuteľnosti  
i vnútorného vybavenia nezabudnite na poistenie bývania, prípadne aktualizovanie poistnej sumy. Jej výška by mala zodpovedať 
skutočnej hodnote nehnuteľnosti, aby ste v prípade poistnej udalosti mali kompenzované náklady na 
obnovu majetku. Ponuka Wüstenrot poisťovne vám to uľahčí:

komplexné poistenie bývania poskytuje širokú ochranu vlastného majetku
jednou zmluvou si zaistíte poistenie nehnuteľnosti, domácnosti, aj zodpovednosti za škodu, ktorú by 
členovia domácnosti nechtiac niekomu spôsobili (napríklad susedovi ); poistenie zodpovednosti za škodu 
v bežnom živote sa pritom vzťahuje aj na škodu, ktorú by niekomu spôsobil váš pes a pod.
poistenie bytu a domu aj pre prípad živelnej udalosti (víchrica, zemetrasenie, požiar, 
úder blesku, pád stromu, atď.) je zahrnuté už v základnom poistení
poistenie domácnosti (zariadenia a vecí, ktoré slúžia členom domácnosti) ponúka na výber 2 balíky poistenia; balík PLUS kryje 
riziká ako sú živelná udalosť, krádež vlámaním alebo lúpežným prepadnutím a vnútorný vandalizmus, balík EXCLUSIVE ponúka 
navyše aj poistenie prepätia spotrebnej elektroniky, skratu a prepätia elektromotora v spotrebičoch
zdarma asistenčné služby pre prípad zablokovania dverí a zámkov, technickej havárie 
či neobývateľnej domácnosti
klienti Wüstenrotu získavajú vernostné zľavy a bonusy  

Čoskoro môžete bývať (ako) v novom

215x280_RD.indd   1 12.05.15   10:28



Živé srdce domu
Nápaditému, napriek tomu však jedno-
duchému a praktickému zorganizovaniu 
priestoru nahrával spôsob stavby svojpo-
mocou. Dispozične vznikol veľmi vyvážený 
priestor s voľne plynúcou energiou. Centrál-
na prízemná hala nadväzujúca na zádverie 
sa stala komunikačným uzlom, odkiaľ sa dá 
vstúpiť do samostatných priestorov – šat-
ne, kúpeľne, toalety, izby pre hostí, pracov-
ne aj komplexu kuchyňa-jedáleň-obývačka. 
Schodisko smeruje do suterénu s vínnou 
pivnicou, saunou a fitness alebo zavedie 
do intímnej zóny so spálňami, kúpeľňou 
a šatňou na druhom podlaží. Hlavný obyt-
ný priestor spájajú s halou dvoje dvere. 
Na juh otvorené rohové okno na prízemí 
spolu s posuvnými dverami na terasu pre-
pája interiér s okolím stavby. Zapadajúcim 
slnkom zaliaty priestor sa stáva srdcom 
miesta, kde sa odohráva to najdôležitejšie 
z rodinného života.

Dokonale premyslené detaily i kvalita spracovania sa premieta-
jú aj do interiéru. Návrhy všetkého vybavenia vrátane jednotli-
vých kusov nábytku pochádzajú od rovnakého architekta ako 
dom a vyrobila ich jedna stolárska firma, čo prispieva k harmónii celku. V celom dome 
pôsobí vzájomná previazanosť farieb, materiálov a tvarov, umocnená jednoliatou 
stierkovou dlážkou. Antracitový farebný odtieň nájdeme tak na fasáde, ako aj v inte-
riéri, na vybavení sa opakuje krásna olivová dyha, vnútorné dvere a zábradlia schodis-
ka korešpondujú s rámami okien. Neprekvapí podobné farebné ladenie kúpeľne.

zaujalo nás

Veľkorysá sklená plocha z posuvných dielov umožňuje otvoriť kuchyňu i jedáleň do záhrady 
a nechať dom „dýchať“ čerstvý vzduch 

Dokonalú súhru materiálov a farieb uzemňuje 
jednoliata epoxidová dlážková stierka, pod jej 
svetlokrémovým povrchom vedie dlážkové 
vykurovanie

TexT: Daniela Rígrová, FoTo: Vavřinec Menšl
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Inoutic / Deceuninck, spol. s r. o., Vintrovna 23, 664 41 Popůvky, Česká republika
Tel.: +420 547 427 777, Fax: +420 547 427 779 / info@inoutic.sk

www.inoutic.sk

U
f = 0,95 W/m 2K

Dokonale tesné
Čo sa deje za vašimi oknami, je vaše súkromie. A z neho neprenikne 
nič von ani dnu. Okná z prémiových okenných profi lov Inoutic Eforte 
totiž ponúkajú nielen vysokú tepelnú izoláciu vhodnú aj pre pasívne 
domy, ale aj vynikajúcu zvukovú izoláciu. Je to skrátka ideálne okno, 
či už ste primabalerína alebo proste len ohľaduplný sused.
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Vizualizácie domu VARIO D-1

Tak ako sa ľudia krátko po nežnej revolúcii skoro 
vôbec pri výstavbe rodinného domu nezamýš-

ľali nad prevádzkovými nákladmi ich budúceho 
diela a dôraz kládli výlučne na celkový investičný 
náklad domu, čo samozrejme malo viacero dôvo-
dov a to nedostatok finančných prostriedkov, 
nefungujúci bankový sektor a ešte stále dotované 
ceny energií. tak po rýchlom vyrovnaní našich 
cien energií so západnými krajinami (v tomto sme 
západ dobehli naozaj veľmi rýchlo) sa začali 
budúci stavebníci v oveľa väčšej miere zaujímať 
o možnosti šetrenia energiami pri prevádzke 
domu, o konštrukčný systém domu a jeho tepel-
no-technické vlastnosti, hrúbku zateplenia a ži-
votnosť materiálov. cena stavby už nebola jedi-
ným kritériom, ale jedným z viacerých faktorov, 
ktoré rozhodli v prospech konkrétneho návrhu, 
projektu, stavebného systému či stavebnej firmy. 
tak aj po rokoch hospodárskej krízy a po relatív-
nom upokojení z tohto šoku sa okrem požiada-
viek spomenutých už vyššie pridali nové objek-
tívne požiadavky budúcich stavebníkov, už 
opatrnejších v ekonomickom výhľade ich budúc-
nosti: kládli si otázky: aký naozaj veľký rodinný 
dom potrebujeme? koľko úžitkovej plochy má 
mať náš dom? koľko má mať miestností , aby 
nám poskytol dostatok priestoru a pohodlia, 
dostatok miestností pre našu rodinu, ale aby sme 
sa po zbytok života nezadĺžili vysokým úverom, 
alebo aby nám výstavba netrvala 10 rokov? 
takéto otázky si dnes mladí ľudia a nielen oni, ale 
aj staršia generácia, ktorá sa rozhodla splniť si 
svoj sen o vlastnom rodinnom dome, kladie 
čoraz viac a dôsledne zvažuje akú skutočnú 
veľkosť ich dom musí mať. 

investičný náklad domu sa dá zásadne regulovať 
hlavne samotnou veľkosťou domu, čo je fakt, 
ktorý si dnes už uvedomuje každý. každý ušetrený 
meter štvorcový úžitkovej plochy domu vhodným 
architektonickým návrhom a rozumnou dispozí-
ciou je v prepočte od 700 až 1000 eur ušetrených 
investičných nákladov domu. V minulosti bol 
pomer hrubej stavby domu k vnútornému vyba-
veniu (vrátane vnútornej technológie domu) 
v pomere 1:1, dnes je to pomer skoro 1:3, dôleži-
tým aspektom tohto vývoja sú nové technológie 
v zdravotechnike, vykurovaní, chladení, elektroin-
štalácii a vzduchotechnike, ktoré nám síce zvyšujú 
komfort bývania, šetria prevádzkové náklady, ale 
samozrejme aj niečo stoja. 
z tohto dôvodu sme sa v spolupráci s firmou 
Hoffmann, s ktorou spolupracujeme už 13 rokov, 
rozhodli doplniť našu kolekciu typových nízko-
energetických a pasívnych domov o nový typ 
domu Vario – jednopodlažný bungalov s rovnou 
strechou, s variabilnou dispozíciou a variabilným 
počtom miestností ako aj variabilným osadením 
na pozemok pri ideálnom natočení na svetové 
strany. nie je to len jeden projekt domu Vario je to 
systém jednopodlažného domu s veľkým počtom 
variant a modifikácii k dosiahnutiu maximálnej 
spokojnosti budúceho majiteľa. 

Vario
Hlavnou myšlienkou nového typového projektu 
rodinného domu Vario je už podľa názvu variabili-
ta. Variabilita veľkosti domu od úžitkovej plochy 
od 67,7 m2 do 99,0 m2 Variabilita počtu miestností 
(2+kk, 3+kk, 4+kk) a ich radenia a variabilita 
v umiestnení na pozemok, tak aby bol dom vždy 

ideálne orientovaný na svetové strany. tento 
koncept umožňuje, aby si klient vybral vhodnú 
veľkosť domu s ideálnou orientáciou na svetové 
strany bez toho, že by musel na typovom projekte 
niečo meniť. 
Dispozičný návrh domu je založený na nosnej 
dennej časti, ktorú tvorí obývacia izba s otvore-
nou kuchyňou a zabudovaným jedálenským 
stolom v pracovnom pulte kuchynskej linky. 
takéto riešenie je z hľadiska úspory priestoru 
veľmi efektívne, pretože jedálenský stôl samo-
statne umiestnený v priestore je náročný 
na priestor. obývacia izba s jedálňou je prostred-
níctvom veľkej presklenenej steny prepojená 
s terasou domu. terasa má veľmi dôležité mesto 
v tomto koncepte. Je v každej variante priestran-
ná a môže byť prekrytá výsuvnou markízou 
a slúžiť majiteľom od jari až do jesene. terasa je 
z dvoch strán vždy krytá samotnou stavbou, aby 
poskytovala dostatok súkromia a bola v závetrí. 
takto vytvorená terasa je v podstate exteriérovou 
obývacou izbou , ťažiskovým priestorom exterié-
ru (záhrady) a v podstate spája exteriér 
s interiérom. 
Vstupná časť domu je tvorená predsieňou, v kto-
rej sa nachádza šatníková stena a tzB miestnosť 
s komorou. tento priestor slúži na umiestnenie 
technológie domu a ako sklad sezónnych vecí, 
náradia a pod. táto miestnosť môže byť prístupná 
aj z exteriéru, prípadne len z exteriéru a v takom 
prípade sa v nej môžu skladovať aj bicykle či 
kosačka. 
z predsiene sa vchádza do malej haly (chodby), 
ktorá ústi do dennej časti domu. z chodby je 
prístupná jediná kúpelňa v dome, ktorá je rozde-

VARIO – poskladajte si Váš 
dom podľa Vašich predstáv

Tak ako sa mení svet okolo nás, tak sa mení aj človek a jeho požiadavky na bývanie v rodinnom 
dome, spôsob financovania výstavby, dĺžku výstavby, kvalitu bývania a v neposlednom rade 
požiadavky na veľkosť a komfort jeho domu. 
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text: ing. arch. Branislav moravík
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lená na časť, kde je umiestnený WC, bidet, umý-
vadlo a práčka a zadnej časti, kde je veľká sprcha. 
Spálňa je podľa konkrétnej varianty situovaná 
buď vedľa vstupnej časti domu alebo za obývač-
kou. Podľa jednotlivých variant sú navrhnuté 
rôzne kombinácie veľkostí spálne a jej vybavenia 
ako aj veľkosť ďalšej izby (detská izba/hosťovská 
izba/pracovňa), práve tieto miestnosti sú plne 
variabilné vo vybavení, veľkosti a usporiadaní. 
K domu Vario je možné v niekoľkých variantách 
pridať aj prístrešok na jedno až dve autá, prípadne 
len spevnenú plochu na parkovanie pod holým 
nebom. 
Orientácia je vždy na juhovýchod, juh, juhozápad 
presklenených plôch dennej časti a spálne. Práve 
veľká variabilita a zrkadlenie umožňuje skoro 
na každom pozemku dosiahnuť ideálnu orientá-
ciu, čo je veľmi dôležité z hľadiska energetických 
úspor domu (pasívne solárne zisky), ale aj zdravé-
ho bývania.
Celkový architektonický návrh vychádza zo súčas-
ných trendov modernej a sviežej architektúry 
a svojim charakterom je určený hlavne do mest-
ských a prímestských lokalít. 
Dom Vario je jednopodlažný s rovnou (plochou) 
strechou. Plochá strecha realizovaná ako železo-
betónová stropná doska má radu výhod: výborná 
akumulácia tepla a z toho prameniaca tepelná 
pohoda domu v zimných aj letných mesiacoch 
a výbornú celkovú tesnosť stavby, ktorá má vplyv 
na tepelné straty objektu.
Jednoznačným prístupom ateliéru mfm archi-
tects, s.r.o., čo sa hospodárenia s energiami 
v architektonických návrhoch týka, je v prvom 
rade hľadanie riešení, ktoré znižujú energetické 
nároky a až následne získavanie energie z alter-
natívnych zdrojov. 

Počas architektonickej praxe a odskúšania viace-
rých konštrukčných systémov na stavebnom trhu, 
so zámerom nájsť stavebný systém najvhodnejší 
pre stavbu nízkoenergetických rodinných domov, 
sa náš ateliér zoznámil pred 13 rokmi na trhu 
so systémom VELOX. Tento považujeme v oblasti 
masívnych konštrukcií za najvhodnejší a máme 
už cez 60  realizácii rodinných domov s použitím 
tohto systému, ktorých výstavbu realizovala 
výhradne fy. Hoffmann. V záujme dosiahnutia 
čo najlepšieho výsledku v realizácii nízkoenerge-
tickej výstavby sa snažíme podľa nášho najlepšie-
ho vedomia a svedomia tento systém aplikovať 
na rodinné domy pre väčšinu našich klientov 
so záujmom o nízkoenergetickú výstavbu. Systém 
VELOX tvorí betónové jadro s tepelnou izoláciou 
aplikovanou už počas výstavby stien obvodového 
plášťa, pričom hrúbka tepelnej izolácie môže 
dosahovať až 200 mm. Takáto obvodová stena 
dosahuje odpor až 6,3 m2K/W, predstavujúci 
hodnotu prevyšujúcu požiadavky aj na pasívny 
dom, kým celková hrúbka steny je 420 mm. Betó-
nové jadro má vhodné akumulačné vlastnosti, čo 
zabezpečuje plynulé vyrovnávanie teplôt, pričom 
túto vlastnosť majiteľ domu ocení hlavne v let-
ných mesiacoch. Hutné betónové jadro bez nut-
nosti narušenia konštrukcie vysekávaním časti 
múru pre potreby inštalácií zamedzuje nežiadúcej 
infiltrácii mierou, akú nie je možné dosiahnuť pri 
klasických murovanýchch technológiách. 
Nemalou výhodou pri realizácii domu systémom 
VELOX je rozhodne rýchlosť výstavby. V oblasti 
riešenia vykurovania svojim klientom jednoznač-
ne odporúčame inštalovať systémy kontrolované-
ho vetrania s rekuperáciou. 
Už 13 rokov navrhujeme naše projekty v energe-
tickom štandarde, ktorý je v súlade aj so súčasnou 

normou na tepelný odpor stavebných konštrukcií, 
ktorá je platná až od januára tohoto roku. Jediná 
možná cesta pri navrhovaní rodinných domov je 
s každým ďalším projektom posúvať hranice 
dosiahnutých úspor energií na vykurovanie a o to 
sme sa snažili už v čase, kedy energetické štandar-
dy boli oproti dnešným tretinové. Táto cesta je 
nielen ekonomicky najvýhodnejšia z hľadiska 
užívania objektu, ale mala by byť aj samozrejmos-
ťou z hľadiska našej morálnej povinnosti hľadať 
vo výstavbe riešenia čo najšetrnejšie k životnému 
prostrediu. 

zastúpenie na Slovensku 

mfm architects, s. r. o. 
Sekurisova 5, 841 02 Bratislava 

tel.: 00421 903 771 453 
mfm@mfm.sk 
www.mfm.sk

ENErgODOmčEKy, S. r. O. 
018 61 Beluša-Podhorie,

tel.: 0905 392 848, 0948 612 645  
www.energodomceky.sk

rEALSTAV 
Nádražná 751, 920 41 Leopoldov,  

tel.: 337 331 751 
www.velox-nizkoenergetickedomy.sk

VELOX VýCHOD
Štefánikova 62, 071 01 michalovce,  

tel.: 908 800 064 
www.veloxvychod.sk

www. hoffmann.cz 
www.velox-hoffmann.sk

 VARIO D-1: Dom Vario má 12 základných variant 
a každá varianta  niekoľko modifikácii, na obrázku 
vidíme variantu D a modifikáciu 1

 Ukážka niektorých typových domov v pasívnom 
a nízkoenergetickom štandarde, ktoré vznikli 
v spolupráci s firmou Hoffmann (1. Spruce, 2. Abele, 
3. Lime, 4. Maple)

1

3 4

2
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Zaostrené na  
poštové schránky
Poštové schránky síce už nestoja tak často na rohu ulice, 
ako to bolo v časoch básnika Jiřího Wolkera, zato z bránok a 
plotových stĺpikov pri našich príbytkoch – napriek 
elektronickej pošte – tak rýchlo nezmiznú.
text: Adam Krejčík, foto: čitatelia, autor, archív, Isifa

Víťaz  
Poštová schránka kombinovaná s  minilanovkou 
šetrí nohy poštárovi aj obyvateľom domu, čo obe 
strany ocenia zvlášť v  zimných mesiacoch. Pánovi 
alešovi Tichému týmto srdečne gratulujeme k vý-
hre! Hodnotenie: ★★★★★

Domček    
Je zaujímavé, že 
pomerne veľké 
množstvo poštových 
schránok je 
štylizovaných do tvaru 
domčeka podobne ako 
táto liatinová kráska 
na obrázku. 
Hodnotenie: ★★★½

 
PerníkoVá cHalúPka
Veselá poštová schránka 
inšpirovaná známou rozprávkou 
asi nebude z perníka a ježibaba 
v nej pravdepodobne tiež 
nebýva. Hodnotenie: ★★★★

nebeská PošTa
Túto poštovú schránku 
z poctivej liatiny zapustenú 
hneď vedľa výklenku s madonou 
môžete nájsť v Toskánsku. 
Hodnotenie: ★★★★
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Vážení čitatelia, v našich mestách a obciach sa často môžete 
stretnúť s takými originálnymi stavebnými prvkami, že by bola škoda 
sa o ne nepodeliť. Nielen my z redakcie, ale aj ostatní čitatelia sa tešia 
na vaše fotografické úlovky. Posielajte ich na adresu rd@bmczech.cz.  
Najzaujímavejšiu snímku odmeníme čiastkou 15 eur. Témami 
budúcich vydaní sú mreže, predzáhradky a vjazdy do domov a bránky.

Stačí málo   
Kedysi to bola celkom 
obyčajná nevzhľadná 
plechová poštová schránka, 
kým majiteľ nevzal do ruky 
náradie a nevyrobil 
schránke túto jednoduchú 
striešku. Niekedy stačí málo 
a rozdiel je ohromný. 
Hodnotenie: ★★★★½

Na zámoK   
Poštová schránka 
môže mať 
akýkoľvek tvar, 
napríklad môže 
vyzerať aj ako 
visací zámok 
s reťazou. V tomto 
prípade odviedol 
zámočník skvelú 
prácu, ale drobná 
údržba by určite 
nezaškodila! 
Hodnotenie: 
★★★★

Na StatKu   
Niekedy môže poštová schránka 
navyše tvoriť akýsi erb, ktorý 
vystihuje účel budovy. V tomto 
prípade mliekarenská kanvica 
použitá ako schránka na listy 
k poľnohospodárskemu statku 
dozaista patrí. Hodnotenie: ★★★½

z VlaStNej dielNe
Peknú poštovú schránku si 
vlastnoručne a z vlastného dreva 
zhotovil jeden náš čitateľ. takej 
schránke nie je čo vytknúť. 
Hodnotenie: ★★★★

  
ScHráNKa oSVedčeNéHo StriHu
časy, keď bola pošta na vrchole slávy, 
pripomína táto kovová poštová schránka 
zdobená rokokovými ornamentmi a 
trúbkou postilióna. Hodnotenie: ★★★★

uKrytá V zeleNi
Na drobných detailoch v okolí našich 
príbytkov ma z času na čas fascinuje 
použitie nezvyčajného a originálneho 
riešenia, napríklad táto schránka 
zabudovaná do živého kríka.  
Hodnotenie: ★★★★

 

objeKtíV
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Tichší a úspornejší
Novinka v segmente malých domácich 
spotrebičov Bosch je stolový mixér Silent-
Mixx MFB64G3M.  Na trhu tichší mixér 
nenájdete. Prispieva k tomu špeciálne na-
vrhnutý tvar nádoby (objem 2,3 l). Mixér 
má plynulú reguláciu výkonu a tri špeciál-
ne programy na drvenie ľadu, koktei-
ly a sekanie. Okrem toho aj 
funkciu pulzného režimu. Novinkou Wüstenrot poisťovne je komplex-

né rizikové poistenie Wariabil a štyri poiste-
nia Wariabil mini, ktoré možno kombinovať 
alebo si vybrať z balíkov Basic, Medium 
a Exclusive. Ich súčasťou je poistenie detí 
zdarma a u vybraných balíkov aj zdravotné 
asistenčné služby. Získať môžete aj druhý 
lekársky názor v prípade závažného ocho-
renia a možnosť vrátenia časti zaplateného 
poistného. www.wuestenrot.sk

Kvalita života

Sapeli prichádza na trh s rozšírenou ponukou dýh. 
Najnovšie svetové trendy sa zosobňujú v takzvaných 
hrčovitých dyhách, ktoré sa vzhľadom viac približujú 
dverám z masívu. Ako už vyplýva z názvu, na dverách 
sú dominantné hrče, čím pripomínajú jednoliaty celok 
prírodného pôvodu. Vďaka tomu môžete ľahko kom-
binovať drevenú masívnu dlážku a dvere v rovnakom 
materiáli, dizajne a kvalite. Novinky sú k dispozícii 
v značkových predajniach Sapeli. www.sapeli.sk 

S láskou k hrči 
Bylinky na 
psoriázu a ekzémy
Bežne sa na liečbu psoriázy používajú 
kortikoidy,  ktoré sú účinné, ale nesmú sa 
používať dlhodobo, navyše majú mnoho 
nežiaducich vedľajších účinkov. Nová 
nádej prišla z Austrálie. Lekár Dr. Michael 
Tirant založil svoje preparáty na extrak-
toch z  bylín, olejov a ovocných kyselín.  
Vďaka tomuto zloženiu môžu produkty 
využívať aj deti či tehotné ženy, účinné sú 
aj u ekzematikov. Cena 87,50 eur. 
www.vosvojejkozi.sk

Naležato, nastojato, v úzkom alebo v otoč-
nom stojane. Tri, šesť, osem alebo rovno 
šestnásť koreničiek. Nový rad koreničiek 
Season ponúka variabilitu! Sú vyrobené 
z odolného skla, stojany z kvalitného plas-
tu, každá korenička sa dodáva s viečkom 
na malé aj veľké korenie. www.tescoma.sk

Koreničky Season

Koreničky Season sú 
v ponuke v bielej 
alebo antracitovej 
farbe plastu

Samozrejmosťou 
je kvalitný nôž 
z nehrdzavejúcej 
ocele. 
Odporúčaná 
cena mixéra 
je125 eur  
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presto
NAJPRESTÍŽNEJŠIE SVETOVÉ OCENENIE 
ZA DIZAJN A KVALITU PRE ZNAČKU TESCOMA!

univerzálny šejker



Zriadenie samostatného WC nezna-
mená vzhľadom na celkové nákla-
dy na stavbu domu veľké fi nančné 

prostriedky navyše, zato je veľkým príno-
som pre pokoj a „plynulú prevádzku“ 
v rodine. Zvlášť ak máte deti, či k vám 
často chodia návštevy.
V dispozícii domu príde samostatné WC 
vhod určite v blízkosti spoločnej obýva-
cej časti, niekedy sa za týmto účelom 
zriaďuje malá kúpeľňa s umývadlom, WC 
a sprchovým kútom. Ďalšie dobré rieše-
nie sa ponúka napríklad vtedy, ak sa ro-
dičia s deťmi delia o spoločnú, hoci veľkú 
kúpeľňu. Samostatné WC v spálňovej 
časti domu v takom prípade zabráni ran-
ným „hygienickým“ kolíziám, keď všetci 
v rovnaký čas vstávajú do práce a do ško-
ly. Vždy zvážte, koľko osôb 
sa bude deliť o hygienické zázemie. Zále-
ží samozrejme aj na technických mož-
nostiach napojenia – pripájacie odpa-
dové potrubie musí byť čo najkratšie 
a najpriamejšie, so sklonom najmenej 
0,5 %. Z prevádzkových dôvodov je vý-
hodné vybaviť WC aj malým umývadlom. 
Ak je WC poňaté ako pánske, môžete 
uvažovať o pisoári. 

Samostatné WC? 
Niet čo riešiť!
Trendom doby sú elegantné priestorné kúpeľne vybavené 
aj WC, prípadne bidetom. V domácnosti, kde žijú viac ako 
dve osoby, je však veľmi praktické mať k dispozícii ešte 
ďalšie samostatné WC. O rodine s deťmi či viacgeneračnom 
bývaní nehovoriac.

Dobrým tipom, ako ušetriť miesto, sú 
posuvné dvere. Aby ste sa v malom 
priestore cítili dobre, môžete ho opticky 
zväčšiť napríklad horizontálnym 
obkladom (RAKO)

Hľadáte zariadenie, ktoré je nenáročné, s nízkymi prevádzkovými nákladmi, veľkými úsporami,
a ktoré vie nielen vykurovať, ale i chladiť? Zoznámte sa s novými tepelnými čerpadlami Wolf.  

Tepelné čerpadlo vzduch-voda v splitovom prevedení má moderný dizajn vnútornej jednotky, veľmi
tichú prevádzku, vysoké hodnoty účinnosti aj pri nižších teplotách, ovládanie prostredníctvom
smartfónu. V kombinácií so stenovým či stropným systémom gabotherm® máte zabezpečené 
kúrenie a chladenie v jednom riešení. Nová regulácia BM-2 dokáže bez problémov ovládať aj 
solárny systém, rekuperačné vetranie, či kondenzačné kotly Wolf, čo robí celý systém jednoduchším
a spoľahlivejším.

A navyše s možnosťou získania 5-ročnej nadštandardnej záruky.

Nové tepelné čerpadlo Wolf vzduch-voda v splitovom prevedení

Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7, 821 04 Bratislava, info@wolfsr.sk, www.wolfsr.sk

Kúrenie, ktoré vie
aj chladiť

Split-215x137-SK_Sestava 1  5/6/15  3:13 PM  Stránka 1
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Aby WC nezaberalo zbytočne 
miesto, ale zároveň bolo poho-
dlné, dospeli ergonómovia 
k minimálnej šírke miestnosti 
80 cm (pri šírke vstupných dve-
rí 60 cm). Pre dlháňov a staršie 
osoby sa odporúčajú väčšie 
rozmery. Pre WC s malým umý-
vadlom je minimálna šírka 90 
cm, radšej však 100 cm. Dĺžka 
miestnosti závisí od spôsobu 
otvárania dverí a typu WC 

misy. Ak sa dvere otvárajú von, 
minimálna dĺžka je 110 cm, pri 
otváraní dovnútra 140 cm. 
V toalete s umývadlom či piso-
árom sa rozmery zväčšujú. 
Nezabudnite na radiátor (kla-
sický, rebríkový), ktorý zaberie 
ďalší priestor. K súčasným 
trendom patrí závesné WC – 
dĺžka miestnosti sa zväčší o 
cca 10-20 cm, ktoré zaberie 
inštalačná predstena.

Odporúčané minimálne rozmery WC (dvere sa otvárajú dovnútra) Odporúčané rozmery pre WC s umývadielkom a bidetom (SIKO kúpeľne)

Odporúčané minimálne rozmery pre WC s umývadielkom (SIKO kúpeľne)

Jeden až dva metre štvorcové

min. 80 cm

min. 140 cm

90–100 cm

min. 150 cm
min. 160 cm

min. 150 cm

Hľadáte zariadenie, ktoré je nenáročné, s nízkymi prevádzkovými nákladmi, veľkými úsporami,
a ktoré vie nielen vykurovať, ale i chladiť? Zoznámte sa s novými tepelnými čerpadlami Wolf.  

Tepelné čerpadlo vzduch-voda v splitovom prevedení má moderný dizajn vnútornej jednotky, veľmi
tichú prevádzku, vysoké hodnoty účinnosti aj pri nižších teplotách, ovládanie prostredníctvom
smartfónu. V kombinácií so stenovým či stropným systémom gabotherm® máte zabezpečené 
kúrenie a chladenie v jednom riešení. Nová regulácia BM-2 dokáže bez problémov ovládať aj 
solárny systém, rekuperačné vetranie, či kondenzačné kotly Wolf, čo robí celý systém jednoduchším
a spoľahlivejším.

A navyše s možnosťou získania 5-ročnej nadštandardnej záruky.

Nové tepelné čerpadlo Wolf vzduch-voda v splitovom prevedení

Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7, 821 04 Bratislava, info@wolfsr.sk, www.wolfsr.sk

Kúrenie, ktoré vie
aj chladiť

Split-215x137-SK_Sestava 1  5/6/15  3:13 PM  Stránka 1
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vajú bidetové batérie (umývadlo má baté-
riu s ručnou sprškou), prípadne tzv. spr-
chovacie WC, ktoré spája funkciu WC 
a bidetu. Je vybavené výsuvnou dýzou, 
ktorá vás po toaletnom úkone umyje či 
dokonca aj usuší prúdom teplého vzdu-
chu. Tento komfort si však žiada prívod 
teplej vody, inštalačný systém WC obsahu-
je zmiešavaciu batériu, v luxusnejších va-
riantoch aj prívod elektrickej energie. 
Ďalším dôležitým hľadiskom je úspora 
vody. Podľa štatistík spotrebuje štvor-
členná rodina na splachovanie WC denne 
až 200 l vody. Výrobcovia vyvinuli systém 
duálneho splachovania nastavený väčši-
nou na spotrebu 3/6 l na jedno spláchnu-
tie, na trhu sú dnes už aj úspornejšie mo-
dely. Vo viacčlennej domácnosti s deťmi 
sa ďalšie neskutočné množstvo vody 
spotrebuje pri umývaní rúk. Kúpte si pre-
to batériu šetriacu vodu.

 WC AquaClean 
Mera má 
špeciálnu 
výsuvnú 
umývaciu dýzu, 
z ktorej prúdi 
voda so 
vzduchom

text: Jitka Pálková, foto: archív

 Sprchovacie WC ponúkajú rad 
funkcií, ktoré možno presne nastaviť 
ovládačom (teplotu a intenzitu prúdu 
vody, teplotu sušenia atď.). AquaClean 
Mera je novinka značky Geberit.

  Výrobcovia ponúkajú bidety a zá-
chodové misy jedného dizajnového 
radu vo vyhotovení stojacom aj záves-
nom i tzv. kombi misy s nádržkou. Sta-
vebník nie je obmedzený spôsobom 
inštalácie (Sapho, model Ego)

V neposlednom rade treba WC správne 
osvetliť a vetrať. Ideálne je samozrejme 
vetranie oknom, ak nemá okno, normy 
predpisujú vetranie ventilátorom.
V záujme hygieny, trvanlivosti a jednodu-
chej údržby sa na dlážku a steny najčas-
tejšie používajú keramické obklady 
a dlažby, luxusnú verziu predstavujú rôz-
ne stierky, sklo či iné moderné materiály. 
Výber je zväčša jednotný pre celý dom.

Vybavenie v praktickom duchu
Jasným trendom sú závesné systémy. Vod-
ná nádrž a splachovacie zariadenie ostáva-
jú elegantne ukryté za inštalačnou pred-
stenou či priamo v stene, misa je zavesená 
v priestore, povrchy dlážky a steny sú voľ-
né a ľahko sa čistia. Klasická záchodová 
misa osadená na dlážke – so zadným alebo 
spodným pripojením odpadu – predstavu-
je lacnejšiu verziu riešenia. Na dosiahnutie 
vyššieho hygienického štandardu sa použí-
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www.jika.sk

TALAS – IDEÁLNE BATÉRIE  
PRE MOJU KÚPEĹŇU
   predĺžená záruka 5 rokov

   široký sortiment modelov vodovodných batérií

   kvalitné keramické kartuše

   kvalitné certifikované pripájacie nerez hadice

   široký sortiment sprchového príslušenstva

   záručný a pozáručný servis
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Rýchla farebná 
premena
Nudia vás biele steny? Nie je nič jednoduchšie 
ako vymaľovať! Rýchle a nekomplikované 
riešenie prinesie do interiéru osviežujúcu zmenu. 
K občasnej premene interiéru práve týmto 
spôsobom nabádajú aj psychológovia. 

Ak si potrpíte na najnovšie trendy, 
budete určite vyberať z najmoder-
nejších farieb. Pre tento rok spo-

ločnosť Pantone Colour vybrala farbu 
nazvanú Marsala. Ide o tmavočervenú 
farbu s hnedými odleskami, ktorá získala 
meno podľa červeného vína zo Sicílie. Vo 
vzorníku ju nájdete pod označením 18-
1438 a skvele vyzerá v kombinácii so si-
vou, jantárovou alebo tyrkysovou. Marsa-
lu môžete využiť tak na stenách, ako aj 
na bytových doplnkoch alebo nábytku. 

— Farby nepôsobia len na náš zrak, ale  pôsobia aj 
na našu psychiku
— Farby majú schopnosť opticky tvarovať priestor, 
ovplyvňujú vnímanie jeho veľkosti, teploty 
a  útulnosti
— Pri výbere farby pamätajte, že i nepatrný rozdiel 
dokáže zmeniť celkový vizuálny dojem

Dilema 
vyRiešeNá  
ak sa nemôžete 
rozhodnúť, či 
výmaľbu alebo 
tapetu, skúste 
kombináciu 
obidvoch

PRemysleNá 
KombiNácia
modrá má 
schopnosť 
upokojiť 
organizmus, živá 
žltá farba naopak 
podporuje činnosť

KReativita 
Na výslNí 
skutočne odvážna 
kombinácia, ale 
na druhej strane, 
prečo sa s farbami 
trochu nepohrať?
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Vymaľujte iba časť steny
Je to stále populárnejšie – stenu to prí-
jemne ozvláštni, bude pôsobiť moderne, 
ale nie gýčovito. Druhou možnosťou je 
kombinácia dvoch farieb. Rešpektujte 
však vždy ich súlad. Nebojte sa ani odváž-
nejších kombinácií. Inšpirujte sa našimi 
príkladmi alebo ak natrafíte na farebnú 
kombináciu, ktorá vás oslovila, neváhajte 
si ju odfotiť a aplikovať v interiéri.

Príjemný kontrast
V izbe vymaľovanej 
oranžovou farbou sa nikdy 
nebudete cítiť smutní. 
kombinácia oranžovej 
s jesennými odtieňmi je 
zábavná

InšPIrácIa 
geometrIou  
Baví vás experimentovať 
s geometriou? neutrálna 
farebná schéma vybraných 
farieb je do spálne to pravéfoto: archív, text: redakcia

výmaľba InterIér

inzercia
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Už dávno nežehlíme nažhavenými želiezkami. 
Žehličky a ešte so� stikovanejšie parné generátory 
a parné stanice využívajú silu horúcej pary, aby  
nám čo najviac uľahčili prácu. Na trhu sú modely 
od najjednoduchších až po takmer profesionálne 
stroje s vysokým výkonom. 

S plnou parou 
na bielizeň!

Aktívna žehliaca doska TDN1700P s odkladacou 
plochou je praktický doplnok pre všetky typy parných 
staníc značky Bosch. Žehliaca doska výrazne 
minimalizuje množstvo zostatkovej pary v miestnosti. 
Disponuje funkciou nasávania a vyfukovania.

PODPORA PRE 
PARNÉ STROJE
výrobca: Bosch, 
cena: 255  eur 
www.bosch-home.com/sk

Parná stanica Bosch TDS4581 dokáže vyrobiť za minútu 
bežného žehlenia pri konštantnom nastavení až 5-násobné 
množstvo pary oproti klasickým žehličkám. Funkcia i-Temp 
Advanced zabezpečí nastavenie ideálnej teploty a pary pre 
všetky druhy tkanín. Program AntiShine ochráni tmavú bielizeň 
pred lesklými stopami. Umožňuje aj  vertikálne naparovanie.  

PARNÁ STANICA
výrobca: Bosch, cena: 299 eur
www.bosch-home.com/sk

Parný systém Tefal Purely and Simply SV5030 žehlí čistou 
parou. Filter Anti-Calc PURE zbavuje vodu vodného kameňa 
a chráni žehličku i bielizeň. Vertikálne naparovanie. Eco 
nastavenie šetrí 20 % energie. Vysoko kĺzavá keramická doska.

MAXI ŽEHLIČKA
výrobca: Tefal, cena: 109 eur
www.tefal.sk

TEXT: redakcia, FOTO: archív
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S plnou parou 
na bielizeň!

Naparovacia žehlička Gorenje SIT2700RI 
s jemnou špičkou pre precízne žehlenie 
a ergonomickým dizajnom umožňuje 
žehliť aj suchou parou. Funkcia 
samočistenia a príkon 
2 700 W.  

KLASIKA VO FIALOVOM
výrobca: Gorenje, cena: 62,99 eur
www.gorenje.sk

Rowenta STEAMFORCE DW9230D1 dokáže vytvoriť 
rovnako silný parný ráz ako parný generátor. 
O 50 % viac pary ide dovnútra tkanín. Povrch 
žehliacej dosky Laser odolný proti poškriabaniu.

SILA PARY
výrobca: Rowenta, cena: 119,90  eur
www.rowenta.sk

Naparovacia žehlička Orava ZE-109 vďaka 
funkcii vertikálneho žehlenia parnými 
rázmi vyžehlí aj bielizeň zavesenú na 
vešiaku. Príkon 2 000 W, funkcia 
SelfClean. 

ŽEHLIČKA PRE KAŽDÉHO
výrobca: Orava, cena: 14,90 eur
www.orava.eu
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Žehlenie je predovšetkým o sile pary, 
tlaku a hlavne jej prieniku do tkaniny. 

V podstate máte na výber z troch možností: 
klasická naparovacia žehlička, najväčší 
borec – parný generátor alebo najnovší 
vynález na trhu – maxi žehlička, ktorá je 
zlatou strednou cestou. Pozrime sa im teda 
„dovnútra“.

S klasickou žehličkou „piglujete“ jednu 
košeľu asi 8 minút a držíte v ruke celú 
ťarchu prístroja s celým objemom vody. 
Preto je žehlenie väčšieho množstva 
bielizne namáhavé a zdĺhavé. Para, ktorou 
pôsobíte na bielizeň, má v závislosti 
od modelu žehličky cca 40 g/min. 
Pri maxi žehličke je variabilná para až 
100–120 g/min, pričom samotná žehlička je 
oveľa ľahšia. Vyzerá veľmi podobne ako 
parný generátor, ale jej výhody sú úplne iné. 
Pracuje na podobnom princípe ako klasická 
žehlička, s rozdielom veľkej externej nádoby 
na vodu. Prívodnou hadicou sa presúva 
studená voda, ktorá sa mení na paru až 
v žehličke. Maxi žehličku spoznáte najmä 
podľa vodného � ltra. Vďaka odvápňovacím 
kazetám Anti-Calc PURE, umiestneným 
priamo v prístroji, sa vymieňajú 
cca 1× za 3 mesiace. Filtrovaná voda 

znamená čistú paru a tým je oblečenie ale aj 
žehlička chránené pred vodným kameňom. 
S veľkou nádržkou na vodu prináša 
pohodlné žehlenie bez obmedzenia. Jednu 
košeľu zvládnete za cca 7 minút. Tefal 
SV5030 Purely and Simply je jednou 
z nich. S ňou zažijete ľahké neprerušované 
žehlenie a čistú � ltrovanú paru chrániacu 
bielizeň aj žehličku. 
To čo ponúka parný generátor je úplne iná 
káva. Ten vytvára paru priamo v bojleri 
a hadicou do žehličky vchádza už 
natlakovaná horúca para. Tým je žehlička 
absolútne najľahšia ale aj najvýkonnejšia. 
Ideálna voľba pre všetkých, ktorí žehlia 
často veľké hŕby bielizne a potrebujú 
„helfnúť“. Variabilná para je 120 g/min, ale 
s tlakom 6 barov umožňuje žehliť rýchlejšie 
a kvalitnejšie, prípadne viac vrstiev naraz. 
Vďaka čomu je čas strávený pri žehlení 
s týmto prístrojom aj o 50 % kratší. 
Vyžehlenie jednej košele? Hračka 
na 4 minúty! 

Takže ktorá bude pre Vás tá pravá/ý? I keď 
nejdete pred oltár, správny výber je veľmi 
dôležitý. Výrazná pomoc pri neobľúbenej 
činnosti Vás môže len potešiť. Prehľadné 
zhrnutie plusov zaiste pomôže. 

Žehlím, žehlíš, 
žehlíte ... ale s čím ?
Stojíte pred regálom plným žehliacich mašín ako Alenka 
v ríši divov a netušíte, ktorým smerom sa vybrať? Skúsime 
Vám pomôcť.

PRINCÍP TVORBY PARY

ÚSPORA ČASU
vďaka vysokému tlaku pary

KVALITNÝ VÝSLEDOK
vďaka hlbokému prieniku 
pary do tkaniny

NEPRETRŽITÉ ŽEHLENIE
vďaka väčšej nádobke na vodu

ÚČINNOSŤ ŽEHLENIA
orientačný počet košiel 
vyžehlených za 60 min.

NAPAROVACIA ŽEHLIČKA
MAXI NAPAROVACIA 

ŽEHLIČKA
PARNÝ GENERÁTOR

POHODLNÉ 
A CENOVO DOSTUPNÉ ŽEHLENIE PRE DLHŠIE ŽEHLENIE PRE RÝCHLE A ÚČINNÉ ŽEHLENIE 

BEZ DOPLŇOVANIA VODY

Para sa tvorí až po dotyku  
so žehliacou plochou.

Prívodnou hadicou ide studená 
voda. Para sa tvorí až po dotyku  

so žehliacou plochou.

Vysokotlaká para sa tvorí v bojleri 
a prívodnou šnúrou putuje  

do žehličky.

dobrý dobrý najlepší

najlepší

dobrý

až7 až9 až16
lepší najlepší
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Spoločnosť Klinker centrum prináša na trh 
novinku v podobe tehlových obkladových 
pásikov v kolekcii Manus. Rustikálny 
vzhľad dopĺňa farebná paleta dvanástich 
variantov. Rozmer pásika je 240 x 71 mm. 
Výhodou je hrúbka len 14 mm, vďaka 
čomu obklad váži len 20 kg na meter 
štvorcový. Obklad spadá do kategórie 
Klinker s nasiakavosťou do 4 % a jeho cena 
je 28 eur za meter štvorcový. Spoločnosť 
vám tovar doručí zdarma v rámci celej SR. 
www.klinker.sk

Družstevné závody Dražice od apríla 2015 
dodávajú k svojim výrobkom nový univer-
zálny záves. Čo to znamená? Ak ste si za-
obstarali nový ohrievač vody, už nemusíte 
vŕtať do stien kvôli novým vzdialenostiam 
skrutiek – nový univerzálny záves možno 
zavesiť na akýkoľvek predchádzajúci.  
www.dzd.sk

Postaviť komínový systém je jednoduché. 
Prefabrikované diely, kvalitný materiál, 
podrobný montážny návod. Spoločnosť 
Schiedel Slovensko vie ponúknuť kvalitné a 
efektívne riešenia pre bezpečný komín. 
Prefabrikovaná päta pre systém Uni Advan-
ced je zárukou rýchlo a kvalitne postavené-
ho komínového telesa Schiedel Advanced. 
Použitie komínovej päty eliminuje montáž-
ne chyby pri stavbe základu komína. Vý-
stavba komínového systému Uni Advanced 
pre nízkoenergetické domy je tým aj  výraz-
ne rýchlejšia. www.schiedel.sk.

Nový 
univerzálny záves

Päta je základ

Tehlový obklad

Značka Vaillant predstavila na veľtrhu 
ISH 2015 vo Frankfurte nad Mohanom 
významné novinky a inovácie. Na eu-
rópsky trh uvedie novú generáciu inte-
ligentných a účinných vykurovacích 
spotrebičov, ktoré sú maximálne šetrné 
k životnému prostrediu. Nový rad zaria-
dení nesie názov Green iQ a ide o vý-
robky s najvyššou mierou udržateľnosti 
po celú dobu životnosti. Výrazný krok 
vpred predstavujú nové inteligentné 
regulátory a mobilné aplikácie. Okrem 
nového regulátora multiMATIC 700 
budú nové aplikácie na diaľkové ovlá-
danie vykurovania, vetrania, chladenia 
i prípravy teplej vody zadarmo pre 
iPhone a Android smartfóny. Ide 
o aplikácie multiMATIC a eRELAX. 
www.vaillant-group. com

Výrobky z radu 
Green iQ sú 
ekologické od 
fázy zrodu, cez  
efektívne 
fungovanie až 
po recykláciu

Ekologicky a inteligentne 

Akustické riešenie podláh
Steprock HD4F je polotuhá doska z ka-
mennej vlny s jednostrannou povrchovou 
úpravou čiernou netkanou sklotextíliou, 
ktorá je určená na stavebné tepelné 
a akustické izolácie plávajúcich podláh 
s požiadavkami na zlepšenie kročajovej 
nepriezvučnosti. Je určená pre ťažké pláva-
júce podlahy s liatou anhydritovou vrstvou  

alebo pre podlahy s armovacou betóno-
vou roznášacou doskou. Izolácia je vhodná 
i pre ľahké plávajúce podlahy s roznášacími 
doskami Fermacell. Jej prednosťou je efek-
tívne zníženie hladiny kročajoveho hluku, 
napríklad pri chôdzi, vynikajúce akustické 
vlastnosti a izolácia podláh obytných 
miestností.  www.rockwool.sk

STAVBA novinky
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V poradí už 8. ročník prestížnej súťaže Bau-
mit Fasáda roka má stále rovnaký cieľ - 
presadzovanie a podpora kvality fasád 
novostavieb, rekonštruovaných a sanova-
ných budov na Slovensku. Súťaž oceňuje 
stavby v kategóriách Novostavby, Rekon-
štrukcia a obnova a Panelový dom.  Udelí 
sa aj zvláštna cena za prínos k lepšej spo-

ločnosti „Baumit Plyšová kocka“. Podmien-
ky súťaže splnilo 143 objektov, z ktorých 
odborná porota vybrala 22 nominácií. 
Tento rok môže hlasovať aj laická verej-
nosť. Hlasovanie prebieha od 1. do 31. 
mája prostredníctvom facebookovej apli-
kácie. Výsledky budú uverejnené na 
www.fasadaroka.sk a www.baumit.sk.

Baumit Fasáda roka 2015

Špeciálny produkt

Nový pro� lový 
systém Synego

Počas najväčšieho stavebného veľtrhu na 
Slovensku Coneco/Racioenergia v Bratisla-
ve získala spoločnosť Wienerberger čestné 
uznanie odbornej verejnosti veľtrhu za 
tehly Porotherm 25 AKU Z a Porotherm 
30 AKU Z. Tehly sú určené pre omietané 
nosné i nenosné akustické deliace steny 
hrúbky 250  a 300 mm. Vďaka vyššej obje-
movej hmotnosti a špeciálnemu tvaru 
majú výborné zvukovoizolačné a tepelno-
akumulačné vlastnosti. 
www.wienerberger.sk

Podľa teplotechnickej normy STN 73 0540-
2/-3 budú musieť okná od 1. 1. 2016 spĺňať 
odporúčanú hodnotu Uw 1,00 W/(m2.K) a 
od roku 2021 cieľovú hodnotu Uw 0,60 W/
(m2.K). V zmysle týchto trendov uviedla 
spoločnosť Rehau na trh nový kompletný 
pro� lový systém Synego. Má stavebnú 
hrúbku 80 mm, možnosť výbe-
ru dorazového či stredové-
ho tesnenia. Hodnota Uf 
je až do 0,94 W/m2.K, 
bude možné dosiahnuť 
Uw hodnotu celého 
okna 0,79 W/m2. 
K pri bežnom 
trojskle. 
www.rehau.sk
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OdbOrník radí

ako je to  
s šetrením vody 
pri splachovaní 
záchodu?

Odpovedá  
Ivan Šimovič, 

vedúci  predaja

Minulý rok sa nakrátko rozvírila medializácia 
ohľadne regulácie objemu pri splachovacích 
záchodoch. 
Kedysi boli splachovacie nádržky až na 15 litrov, 
následne to kleslo na 9 litrov. Aktuálne je väčšina 
záchodov vyrobená na splachovanie 6/3 litrami 
vody. Uvádzam dve čísla pretože štandardom 
na našom trhu sú splachovače s takzvaným 
duálnym splachovaním, To znamená na malú 
potrebu splachujeme 3 litrami a pri veľkej 6 litrami 
vody. 
Toto sú bežne parametre väčšiny dostupných 
záchodov. Samozrejme dá sa nájsť aj  záchod stále 
s väčším objemom alebo splachovač štart / stop, 
ktorý ak nestlačíte znovu, pustí automaticky plnú 
nádrž. 
Novinkou kam sa trh posúva je splachovanie 
na úrovni 4,5/3 litre. Opätovne je dosiahnuté 
výrazne šetrenie, ale nastáva malý problém. Pri 
kombiklozetoch problém nie je pretože je vypúšťací 
mechanizmus nastavený od výroby. Na našom 
území je ale viac predávaný závesný záchod, ktorý 
sa montuje na podomietkový systém a tu môžu 
nastať problémy. Ak aj klozet je vyrobený 
na splachovanie 4,5/3 litrami, tak k tomu musí byť 
uspôsobený aj podomietkový systém. Za prvé, nie 
všetky podomietkové systémy majú možnosť 
nastaviť rozdielne splachovanie ako 6/3 litre 
a druhý problém je aby sa pri montáži na to 
nezabudlo a vypúšťací mechanizmus sa správne 
nastavil. 
Je to v princípe veľmi jednoduchý problém, ale ľudia 
si neuvedomujú, že týmto môžu v závislosti 
od veľkosti rodiny a ceny vody ušetriť ročne desiatky 
až stovky euro, a to v čase keď sa prerátava každý 
nákup je veľmi priaznivá informácia, ak sú na to 
upozornení a venujú tomu aspoň malú pozornosť. 
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Konštrukčné systémy stavieb 
na báze dreva sa vyznačujú rôz-
nym stupňom prefabrikácie a rôz-

nou prácnosťou. Prefabrikovaná výroba, 
zvlášť diely s patričnými certifikátmi, pri-
náša veľkú presnosť a zaručenú technickú 
kvalitu. Kombinácia masívneho dreva 
s tak zvanými aglomerovanými materiálmi 
na báze dreva a symbióza rôznych techno-
lógií ponúkajú veľkú variabilitu a bohato 
rozširujú možnosti konštrukčného aj ar-

Varianty drevostavieb
Pod pojmom „stavby s použitím dreva“ sa môžu ukrývať tak 
montážne rýchle, ľahké, kvalitne izolované sendvičové 
konštrukcie, ako aj objekty z masívnych drevených prvkov.

chitektonického riešenia. Príchodom 
kompozitných materiálov sa výrazne me-
nia aj technické parametre stavebných 
konštrukcií, ktorých základom je drevo.

Komfort a pohoda bývania
K základným prednostiam drevostavieb 
patrí okrem rýchlej a suchej výstavby 
energetická úspornosť. Dôvodom je často 
spomínaná nízka schopnosť akumulácie 
tepla domov z dreva. Rýchlo sa vyhrejú, 

Z iniciatívy Zväzu spraco-
vateľov dreva SR v súčin-
nosti s Drevárskou fakul-
tou TU vo Zvolene 
vytvorili Značku kvality drevostavieb. 
Predpisuje napríklad montážne 
 postupy a technologické kritériá na 
stavbách, čo zákonná certifikácia 
 nepredpisuje, či nariaďuje vykonávať 
blower-door test (skúšku prie-
vzdušnosti obálky). Kontroluje techno-
logickú vyspelosť firiem a súbor 
 detailov, podľa ktorých firmy realizujú 
drevostavby. Značka kvality 
 drevostavieb nenahradzuje certi-
fikáciu, ale nezávislou odbornou 
 komisiou posudzuje komplexné rieše-
nie drevostavby. 

Viete,  
že…

Realita 
dreveného 
stavania

30

PRE FAREBNEJŠí DOMOV
Ak si chcete spestriť bývanie, PREMAL COLOR 
od Slovlaku je pre Vás tá správna voľba! 

Táto natónovaná, oteruvzdorná, interiérová maliarska 
farba sa vyznačuje výbornými krycími schopnosťami 
a veľmi dobrou priedušnosťou. Vybrať si môžete 
zo 16 trendových odtieňov farby fl óry. Premal Color 
je vhodný na nátery omietok, sadrokartónových, 
drevotrieskových dosiek a betónových panelov.

www.slovlak.sk
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rovnako rýchlo vychladnú - túto vlastnosť 
možno pomocou modernej regulácie vy-
kurovania využiť a ušetriť predovšetkým 
pri pravidelnej prevádzke v zimnom ob-
dobí. Uvedená vlastnosť sa javí ako po-
merne zásadná aj v extrémne horúcich 
mesiacoch, keď masívne murivo z tehál či 
betónu naakumuluje veľa tepelnej ener-
gie, ktorá sa pozvoľna uvoľňuje, a často sa 
nezaobídete bez klimatizácie. Drevostav-
by sa prehrievajú oveľa menej. Konfron-
tovať však murovaný dom  s drevostav-
bou bez argumentácie porovnateľnými 
podkladmi a konkrétnymi nameranými 
hodnotami sa nedá. Oprávnene by sa na-
hnevali výrobcovia oboch systémov.

Ukazovatele kvalitného bývania
K zásadným predpokladom kvalitného 
a zdravého bývania patrí vnútorná klíma. 
Každodennou prevádzkou v dome vzniká 
vodná para (z varenia, sprchovania, polie-
vania kvetov, dýchania, potenia...) a vlh-
kosť, pôsobia na vás pachové stopy i emisie 
splodín a chemických látok z vnútorného 

vybavenia, koncentruje sa tu oxid uhličitý 
a úmerne tomu dochádza k citeľnému 
spotrebúvaniu kyslíka. Drevostavby sa však 
pomerne zložito navrhujú aj z hľadiska 
kondenzácie vodnej pary v samotnej kon-
štrukcii. Sendvičové obvodové steny dre-
vostavieb tvoria niekoľko vrstiev s odlišnou 
tepelnou vodivosťou a rozdielnym súčini-
teľom prestupu vodnej pary. Skladby obvo-
dových konštrukcií sa navrhujú tak, aby sa 
smerom z interiéru do exteriéru tepelný 
odpor vrstiev zvyšoval a naopak difúzny 
odpor vrstiev klesal. V takzvanej difúzne 
otvorenej (priedušnej) stene sa vodné pary 
nezrážajú, ale voľne prúdia z domu von.
Ekológovia, vyznávači zdravého životné-
ho štýlu alebo ochrancovia prírody zastá-
vajú názor, že nie je ani také dôležité, 
v čom človek býva, ale ako býva (spôsob 
vykurovania, získavania vody a naklada-
nia s odpadmi, energetická sebestačnosť, 
alternatívne energie) a aký to má dopad 
na životné prostredie (tzv. ekologická 
stopa). V tomto ohľade drevostavby 
predstavujú jednu z najekologickejších 

Vyvetrajte si!
Snaha o minimalizáciu úniku tepla (v nízkoenergetických a pasív-
nych budovách) vedie k eliminácii prirodzenej ventilácie, tzv. „dý-
chania“ domu. Tento problém nesúvisí so stavebným materiálom, 
môže sa týkať murovaných objektov aj drevostavieb. Riešenie je do-
statočné vetranie, buď nútené s výmenou tepla, alebo prirodzené. 
Nedostatočné vetranie môže viesť až k zdravotným problémom 
obyvateľov dobre „utesnených“ domov.

foriem výstavby – ide o obnoviteľný prí-
rodný materiál, recyklovateľný, väčšinou 
z lokálnych zdrojov, jeho spracovanie nie 
je energeticky veľmi náročné a navyše 
vzniká minimum odpadu (respektíve aj 
odpad zo spracovania dreva má široké 
využitie).

Niet dymu bez ohňa?
Často slýchame, že drevo je vhodné 
na chaty, sauny, záhradné domčeky a kôl-
ne, ale bývať priamo v škatuli z dosák, to 
nie. Drevostavba je lacné bývanie, zvlášť 
ak vyrastie za tri týždne, určite to nebu-
de žiadny div sveta a okrem toho má ne-
porovnateľne menšiu tržnú hodnotu ako 
poriadna murovaná stavba. Okrem toho 
nežijeme v Amerike ani vo Fínsku. V po-
vedomí ľudí drevo dobre horí – to zna-
mená zvýšené potenciálne nebezpečen-
stvo požiaru. Drevené konštrukcie 
(najmä dreveníc a zrubov) podliehajú 
statickým zmenám, zosychajú, menia pô-
vodný tvar a profil, praskajú a medzi trá-
mami vznikajú medzery, dlážky vŕzgajú. 
Drevo je zo všetkých strán vystavené aj 
atakom škodcov, vlhkosti a jej sprievod-
ným javom, teda hnilobe a plesniam. Ma-
teriál bez povrchovej úpravy degraduje, 
čo si žiada pravidelné nátery a lakova-
nie... Odpoveďou na tieto námietky je 
fakt, že drevostavbu – rovnako ako iný 
výrobok – treba vedieť správne „použí-
vať“. Pri správnom konštrukčnom riešení 
a správnej starostlivosti dosahuje rovna-
kú životnosť ako murované stavby

téma stavba

inzercia
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Drevo pre drevostavby
Drevo je široko použiteľný a pri optimálnych podmienkach 
aj trvanlivý materiál, preto sa bez neho dnešné ani budúce 
stavebníctvo nedá predstaviť.

S drevom sa stretnete tak v interié-
roch (na obkladoch, dlážkach, nábyt-
ku), ako aj v podobe konštrukčných 

prvkov v stenách, stropoch a krovoch bu-
dov a v neposlednom rade na fasáde – či už 
vo forme obkladu alebo výplní otvorov.

Suché drevo nehnije
Trvalá vlhkosť dreva pod 18 % zaručuje, že 
ho nenapadne drevokazný hmyz ani dre-
vokazná huba. V prípade materiálov na 

báze dreva, napríklad OSB, je hranica vlh-
kosti nižšia. Väčšine u nás žijúcich drevo-
kazných organizmov suché drevo skrátka 
„nechutí“, výnimkou môže byť napríklad 
odolný drevokaz, ktorý je vďaka pôvodu 
v nehostinných Himalájach odolný a vy-
naliezavý. Ani drevokaz však nemôže za-
čať rásť na suchom mieste. Preto je vlh-
kosť dreva kľúčovým parametrom. Stavať 
z čerstvého mokrého dreva sa vo svetle 
týchto skutočností nevypláca.

Drevenice majú 
v našej horskej 
i podhorskej krajine 
dlhú tradíciu. Tie 
moderné spĺňajú aj 
náročné požiadavky 
na energeticky 
úsporné bývanie 
(Drevenice Bartoš)

Konštrukcia domov – 
skrytá, ale dôležitá
Málokto dnes tuší, že historické kon-
štrukcie hrazdenia, ale aj väčšiny krovov 
sa robievali zo surového reziva. Jeho vý-
hodou bola ľahká opracovateľnosť – tesa-
nie, štiepanie či dlabanie tesárskych spo-
jov je vo vyschnutom materiáli prakticky 
nerealizovateľné. Konštrukcie z čerstvé-
ho dreva boli navyše veľmi poddajné 
a vyschnutím sa ešte viac spevnili, spoje 
sa zatiahli. To všetko bolo možné v ča-
soch, keď trámy krovov a stien nebývali 
hermeticky uzavreté a mohli sa postup-
ne zbavovať vlhkosti, drevo voľne vysy-
chalo v takmer ideálnych podmienkach. 
Pri tomto procese však dochádza k roz-
merovým a tvarovým zmenám. To sa pre-
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javuje najmä krútením drevených prvkov 
a vznikom trhlín z vysušenia. Výsledná 
presnosť realizovanej stavby má teda 
hranice.
Požiadavky na súčasnú výstavbu sú dia-
metrálne odlišné, krovy preto musia byť 
vodotesne zakryté hneď po osadení, mo-
derné stavby nie sú priedušné (vzhľadom 
na nežiaduce energetické straty), takže 
vlhkosť v nich obsiahnutá sa nemôže bez 
problémov uvoľňovať. Treba teda použiť 
drevo úplne vyschnuté, umelo vysušené 
alebo používať stále častejšie sa presadzu-
júce homogénne, lepené profi ly, dodáva-
né v ľubovoľných dĺžkach. Najčastejšie sa 
používa tuzemské ihličnaté drevo. Unikát-
ne vlastnosti má severské drevo, u nás sa 
najčastejšie stretnete so severskou borovi-
cou. V drsných arktických podmienkach 
vyrastá pomaly, jej letokruhy sú veľmi tes-
né. Drevo získava vysokú hustotu, tvrdosť, 
pevnosť a trvanlivosť, ktorá sa ešte umoc-
ňuje pri lepených profi loch.

Chyby versus prirodzené 
vlastnosti
V našom slovníku sa vžilo napríklad pre 
hrče, smolníky, točitosť vlákien, dreň či 
beľové drevo označenie „chyby dreva“. 
V podstate však ide o jeho prirodzené 
vlastnosti. Drevo ako prírodný materiál 
iné byť nemôže a hodnotiť hrču ako chy-
bu v podstate nejde. Ak je však viac hrčí 
na jednom mieste, môže sa znížiť pev-
nosť dreva, v tom prípade treba dané čas-
ti vyrezať.
Sú však chyby, ktoré použitiu dreva sku-

PRÍKLADY POREZOVÝCH SCHÉM 
optimalizovaných na maximálnu výťažnosť 
pri spracovaní guľatiny na technické drevo

hlavný 67 %, vedľajší 10 %, odpad 23 %
VÝŤAŽOK

hlavný 45 %, vedľajší 27 %, odpad 28 %
VÝŤAŽOK

1 masívne 
konštrukčné drevo
2 hranoly

3 dosky
4 laty
5 fošne

točne bránia. Hniloba v akomkoľvek štá-
diu, prítomnosť živého hmyzu v dreve, 
nadmerná točitosť alebo nepresnosť 
opracovania sú chyby, ktoré do stavby 
nepatria. Neprekážajú naopak trhliny či 
obliny bez kôry, tie sú celkom prirodzené 
a netreba sa ich výraznejšie obávať.

KVH profi ly a lepené lamely
Pri plánovaní domu vyvstane často otáz-
ka, či použiť masívne alebo lepené drevo 
– lamelované, KVH, BSH a podobne.
Termín KVH hranoly či profi ly označuje 
prvky, ktoré prešli technickým sušením 
v sušiarňach a až po vysušení ich ohobľo-
vali na požadovaný rozmer. Vďaka tomu 
sú tvarovo a rozmerovo stále a výsledná 
konštrukcia je presnejšia. Vyrábajú sa 
formou tzv. nekonečného vlysu, kde sú 
jednotlivé lamely dĺžkovo napájané lepe-
ným zúbkovaným spojom. Pevnosť tohto 
lepeného spoja je vyššia ako priemerná 
pevnosť dreva. Na konci výrobného pro-
cesu sa profi ly skracujú na požadované 
dĺžky, a tým sa dosiahne optimálna vý-
ťažnosť výroby.
Kvalitatívne najvyššiu úroveň ponúka le-
pené lamelové drevo. Profi ly sú zlepené 
z jednotlivých lamiel s hrúbkou maximál-
ne 40 mm. Tým sa dosiahne maximálna 
tvarová stálosť a zároveň vysoká únosnosť 
profi lu. Lepené lamely sú ideálne na vidi-
teľné konštrukcie krovov alebo stropov a  
umožňujú realizovať aj veľkorozponové 
konštrukcie bez vnútorných stĺpikov.  Ne-
výhodou je zhruba dvojnásobná cena 
oproti masívnemu nesušenému drevu. 
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ODBORNÍK RADÍ

Odpovedá
Ing. Katarína 

Földesová, Technické 
poradenstvo, BAUMIT, 

spol. s r. o.

Áno. Spoločnosť Baumit v tomto roku rozšírila ponuku 
tepelnoizolačných systémov o technologickú inováciu 
– špeciálny tepelnoizolačný systém Baumit Power, 
ktorý okrem tepelnej ochrany zabezpečí s istotou 
aj najvyššiu ochranu fasády pred náhodným alebo 
i úmyselným mechanickým poškodením.
Srdcom systému je špeciálny ochranný štít, ktorý tvorí 
výstužná vrstva pevná ako pancier. Bezcementová 
disperzná stierka Baumit PowerFlex obsahuje špeciál-
ne aramidové vlákna, ktoré sa používajú aj pri ne-
priestrelných vestách či pancierových autách. V kombi-
nácii so sklotextilnou mriežkou Baumit StarTex 
garantuje Baumit PowerFlex perfektnú ochranu vašej 
fasády proti mechanickému poškodeniu prierazom. 
Odolnosť voči prierazu je až 70 Joulov, čo je 7× viac ako 
pri štandardných tepelnoizolačných systémoch, a to 
bez akýchkoľvek poškodení povrchu systému. Okrem 
extrémnej odolnosti voči mechanickej záťaži, je odolný 
aj voči poveternostným vplyvom počasia, akými sú ľa-
dové krúpy či víchrica.
Tepelnoizolačný systém Baumit Power je pre vás 
určite ideálnou voľbou ak máte záujem ochrániť vašu 
fasádu pred nárazmi a prierazmi spôsobenými bicykla-
mi či náradím. Poradí si aj s rizikom poškodenia fasády 
pri detskom šantení. Okrem toho bude vaša fasáda 
vďaka rozmanitým odtieňom z našej vzorkovnice 
Baumit Life originálna a štýlová. 
Kombinácia bežného tepelnoizolačného systému so 
zateplením systémom Baumit Power v oblasti vstupov 
či v miestach so zvýšeným mechanickým zaťažením 
je zárukou dlhodobo funkčnej, peknej a bezpečnej 
fasády.

Výhody systému BaumitPower:
  ■ Extrémna odolnosť, spoľahlivosť a dlhá životnosť
  ■ Technologická inovácia od Baumitu
  ■ Široký výber farebných odtieňov kolekcie Baumit 

Life 

Baumit Info-linka: 02/59 30 33 66
www.baumit.sk

Chceli by sme zatepliť fasádu 
nášho rodinného domu. 
Jednu stenu máme stále obitú 
od bicyklov a náradia. Chceme 
mať istotu, že stena nebude 
obitá a poškodená. Ponúkate 
zatepľovací systém, ktorý je 
odolný voči mechanickému 
poškodeniu?
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TEXT: Peter Pavlík, Stojan Černodrinski
FOTO: Thinkstock, archív

OSB a mýty
OSB doska býva niekedy nesprávne ozna-
čovaná ako drevoštiepková či drevotries-
ková doska. V skutočnosti sa OSB dosky 
vyrábajú z veľkých triesok, ktoré sú ciele-
ne orientované, vrstvené a spájané lepidla-
mi s minimálnym obsahom škodlivín. Vý-
sledkom sú výborné statické vlastnosti, 
dosky sa dodávajú v rôznych stupňoch 
odolnosti proti vlhkosti. Ponúkajú bohaté 
možnosti vo výstavbe, treba však dôsledne 
dodržiavať nielen správny spôsob používa-
nia, ale aj skladovania. Balík dosiek polože-
ný do bahnitej mláky na stavbe svedčí o di-
letantstve stavebnej fi rmy.

Formaldehyd je toxický plyn, 
ktorý dráždi sliznice. V hrozi-
vom množstve sa uvoľňuje 
napr. z drevotrieskového 
nábytku. Vedeli ste však, že 
z odevu, v ktorom prídete zo zafajčenej 
reštaurácie, sa za deň uvoľní viac formalde-
hydu ako z drevenej trojvrstvovej dlážky za 
rok? Vzhľadom na sprísnené hygienické 
normy sa výrazne znížilo riziko jeho vplyvu 
na zdravie. Zvýšené uvoľnenie plynu však 
hrozí, ak je doska dlhodobo vlhká. 

POZOR

Ukážka výroby a zateplenia sendvičových panelov pred montážou na stavbe (NOVATOP)

Pevnosť lepeného zúbkovaného spoja KVH 
hranolov je vyššia ako priemerná pevnosť dreva

Na drevostavby sa využíva škála drevotrieskových, 
OSB a ďalších dosiek (KRONOSPAN)

Niektoré typy drevostavieb predstavujú v továrni dokonale spracované stavebnice, ktoré sa na 
mieste „len“ skladajú. Na snímke je zachytené ukladanie strešných elementov (NOVATOP)

STAVBA téma
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1 konštrukčné drevo obdĺžnikového prierezu 2 konštrukčné drevo napájané zúbkovaným spojom
3 lepené lamelové drevo dvojvrstvové, môže byť aj viacvrstvové 4 krížom lepené lamelové drevo

Drevostavba realizovaná systémom two-by-four, ktorý je rozšírený predovšetkým v USA

1 2 3 4

MASÍVNE A LEPENÉ PROFILY

1 Lata
hrúbka ≤ 40 mm, šírka < 80 mm 
2 Doskaa) 
hrúbka ≤ 40b) mm
šírka ≥ 80 mm 
3 Fošňaa) 
hrúbka > 40 mm
šírka > 3× hrúbka 
4 Hranol
šírka ≤ výška ≤ 3× šírka
šírka > 40 mm 

Rozdelenie reziva

ZDROJ: VVÚD

šírka

šírka

šírka

šírka

hrúbka

hrúbka

výška

hrúbka

a) Dosky a fošne, pri ktorých sa predpokladá 
namáhanie na ohyb prevažne v polohe na 
stojato, sa radia medzi hranoly 
b) Táto hraničná hodnota neplatí pre dosky 
z lepeného lamelového dreva

1

2

3

4
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OdbOrník radí

ako dostať denné 
svetlo tam, kde 
predtým nebolo?

Odpovedá
Mgr. Magdaléna bartková 
marketingová manažérka  
spoločnosti VELUX 
www.velux.sk

denné svetlo sa vďaka 
svetlovodom VELUX dostane 

aj tam, kde sa predtým nedostalo

V každom dome sa nájdu miestnosti, ktoré sú 
z dispozičných dôvodov ochudobnené o prívod 
prirodzeného svetla. Zvyčajne sa nachádzajú 
uprostred dispozície. Najčastejšie ide o kúpeľne, 
chodby, či šatníky. 
Najjednoduchším riešením, ako zabezpečiť prísun 
denného svetla aj do tmavších častí, kde však okná 
nedosiahnu, je inštalácia Novej Generácie svetlovodov 
VELUX. Prirodzené svetlo navodí v miestnosti atmosfé-
ru, ktorú nemožno porovnávať s elektrickým osvetle-
ním. Denné svetlo pozitívne vplýva na psychické, aj 
fyzické zdravie človeka a na jeho vnímanie okolia. Tak, 
ako má ľudský organizmus svoj 24-hodinový rytmus, 
tak je to aj s prírodou. 
Nová Generácia svetlovodov VELUX je obohatená 
o dizajn EdgeGlow, ktorý vďaka obrube stropného 
difúzora vyrobenej z číreho skla prináša do tmavých 
priestorov unikátnu hru svetla. Svetlovody VELUX 
pomáhajú znížiť prevádzkové náklady a tým šetria 
rodinnú peňaženku – vďaka nim môže dôjsť ku zníže-
niu svietenia až o 400 hodín za rok.
Nová Generácia uľahčuje aj samotnú montáž svetlo-
vodu – novinkou je možnosť jeho inštalácie z vonkajšej 
strany, pokiaľ majú užívatelia sťažený prístup do pod-
krovia. Vďaka dĺžke tubusu možno svetlovod inštalo-
vať v maximálnej vzdialenosti až 6 metrov od strechy.
Interiér nepotrebuje veľa doplnkov a dekorácií, aby 
poskytol komfortné a zdravé bývanie. Potrebuje však 
denné svetlo, o ktoré sa spolu s oknami postarajú aj 
svetlovody. Tie sa stanú príjemnou súčasťou presvetle-
ného a zdravého domu, ktorý funguje v súhre 
s prírodou. 
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Stavba strešného plášťa vyžaduje sú
hru rôznych materiálov a profesií. 
Je teda určite lepšie, ak vedie sólis

tov aj orchester ako celok jediná taktov
ka. Dodávateľa môže odporučiť projek
tant alebo architekt. Ak však budete 
hľadať sami, rozhodne si overte, či má 
vybraná firma platnú certifikáciu, preštu
dujte si aj referencie a pozrite si ocenenia 
a ukážky praktických realizácií. Ak je to 
možné, odporúčanie si zožeňte na nie
ktorej práve prebiehajúcej stavbe.

Dôraz na zdravý materiál
Nezávisle od materiálu hrubej stavby ostá
va dominantným materiálom krovu drevo. 
Najväčšiu únosnosť materiálu pri plošne 
rovnakom priereze vykazuje trám s pome

Fáza zastrešenia domu  je 
výhradná záležitosť tesárov, 
pokrývačov, klampiarov a 
ďalších remeselníkov. Alebo 
priamo špecializovaných 
firiem, zhotovujúcich 
kompletné strechy na kľúč.

rom strán 5 : 7. Kvôli náchylnosti suroviny 
na plesne, hniloby a ako prevencia proti 
napadnutiu drevokaznými hubami či hmy
zom sa drevo ošetruje špeciálnymi impreg
náciami. Väčšiu odolnosť proti ohňu zaisťu
jú protipožiarne nátery. Stavebnica krovu 
je záležitosťou tesárov a okrem vopred 
pripravených prvkov, napríklad lepených 
väzníkov, sa kompletne odohráva priamo 
na stavenisku. Na krov postupne nadväzu
jú ďalšie vrstvy strešného plášťa.

seriál stavba svojpomocne 6.

Dom pod pevným 
(prí)krovom

1 Výber lokality a typu 
stavby (RD 9–10/2014)

2 Príprava projektu, úrady, výber 
dodávateľov (RD 11–12/2014)

3 Základy,  hydroizolácie (RD 1–2/2015)

4 Prípojky, základy (RD 3/2015)

5 Hrubá stavba: založenie, obvodové 
murivo, priečky, komín (RD 4/2015)

6 Zastrešenie: krov, izolácie, 
strešná krytina, strešné okná, 
odvodnenie
7 Výplne stavebných otvorov
8 Vnútorné rozvody, vykurovanie
9 Zateplenie fasády
10 Omietky, obklady, štuky, dlážky
11 Interiérové vybavenie
12 Vonkajšie úpravy, záhrada, bazén

O čom sme písali,  
čo vás čaká

stAvbA stavba svojpomocne 6.
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Základom je kvalitná projektová dokumen-
tácia od projektanta stavby, prípadne od do-
dávateľskej � rmy so zreteľom na statiku 
konštrukcie a riešenie detailov. Ak sa staveb-
ník rozhodne pre konštrukciu vyrobenú 
na CNC stroji, treba overiť a následne vzá-
jomne odsúhlasiť všetky rozmery tak, aby 

ZÁKLADNÉ PRVKY KROVU
Krov je konštrukcia, ktorá nesie vrstvy strešné-
ho plášťa. Prenáša toto zaťaženie (a aj zaťaženie 
vetrom, snehom) do nosného systému budovy. 
Základnými prvkami sú plné väzby, umiestnené 
vo vzdialenosti cca 4 m od seba. Tvoria ich:
1 väzný trám: horizontálny priečne uložený trám 
v dolnej časti krovu, slúži na prenos zaťaženia
2 pomúrnica: horizontálny pozdĺžny prvok ležia-
ci na venci, na ktorý sa ukladajú krokvy

3 väznica: horizontálny prvok na uloženie krokiev 
umiestnený vo vrchole alebo v 2/3 výšky krovu
4 stĺpik: podopiera väznice, kotví sa do nich
5 šikmé vzpery
V plnej väzbe aj mimo plnej väzby sa nachádzajú
6 krokvy: šikmé trámy na montáž strešných lát, 
uložené vo vzdialenosti asi 90-120 cm
7 klieštiny: spojujú krokvy, prípadne stĺpiky 
a krokvy (zabraňujú deformáciám konštrukcie)

2

6

5
1

4 7

3

7

krov pasoval. Zručnejší človek môže zvlád-
nuť montáž sám (za predpokladu kvalitnej 
dokumentácie). V prípade zhotovenia prv-
kov na stavbe  overovanie rozmerov netre-
ba, práca je však časovo náročnejšia a mon-
táž by mal realizovať vyškolený tesár. 
Odporúčal by som dôkladne sledovať rozsah 
dodávky, pretože napríklad v prípade väzní-
kovej konštrukcie tvorí dôležitú súčasť celku 
vystuženie atď.  V danom prípade vzniká 
výrazne väčšie riziko chýb, preto odporúčam 
zveriť montáž skúsenej � rme, prípadne ju 
objednať u dodávateľa strešnej konštrukcie, 
kde by mala byť skúsenosť montérov samo-
zrejmosťou. Pri výbere by som sa riadil refe-
renciami, termínmi a aj cenou.

RADÍ: 
Ing. David Kasper, 
výkonný riaditeľ 
Kasper CZ, s. r. o. 

Dajte si pozor!

Tesári stále viac pracujú s CNC strojmi 
riadenými počítačovými programami

Presné prvky z masívu a lepeného dreva šetria 
materiál aj čas montáže (Kasper CZ)

Dom pod pevným 
(prí)krovom
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STRECHÁR RADÍ

Branislav Audy, 
produktový manažér spoločnosti 
Bramac – strešné systémy, s.r.o.

Na čo si dávať 
pozor pri kúpe 
strešných 
doplnkov? 

Nákup strešného príslušenstva pri stavbe 
strechy je u zákazníkov často podceňovaný. 
Strecha však musí fungovať ako celok, ktorý 
dlhodobo znesie náročné podmienky ako sú 
silný vietor, krúpy, dážď a sneh. Aj preto sa 
štandardná záruka na streš nú krytinu dáva 
až na 30 rokov. Dĺžka záruky na strešné 
doplnky sa však pohybuje v zákonom 
stanovenej lehote 2 rokov. Strechu si však 
kupujeme na oveľa dlhšiu dobu, takže 
kvalitné príslušenstvo s predĺženou zárukou 
na funkčnosť strechy príde určite vhod.  
Výrobca strešnej krytiny Bramac však 
nenecháva nič na náhodu. Výsledkom 
dlhodobého vývoja a testovania uceleného 
strešného systému je odolná strecha, ktorá 
vydrží aj v extrémnych poveternostných 
podmienkach.  Výrobca tak môže 
garantovať okrem 30-ročnej záruky 
na strešnú krytinu aj nadštandardnú 
15-ročnú záruku na funkčnosť strešného 
príslušenstva. Ak by sa v budúcnosti niečo 
s vašou strechou stalo, vďaka systémovej 
záruke prenecháte  všetko na samotného 
výrobcu. V prípade uznania reklamácie vám 
výrobca na svoje náklady zabezpečí dodanie 
a výmenu chybného doplnku vrátane 
zloženia a opätovného položenia krytiny. 
Systémová záruka sa tak skutočne oplatí!  
Máte možnosť vybrať si z veľkého množstva 
kvalitných realizačných firiem, ktoré sú 
pravidelne školené na správnu pokládku 
celého strešného systému.
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Významnú úlohu hrajú strešné okná a s prípravou na osadenie treba počítať 
už v štádiu montáže krovu. Ťažko si predstaviť aj strechu bez komína, ovplyv-
ňujúceho prevádzkovú bezpečnosť, efekt vykurovacej sústavy, ekonómiu 
prevádzky domu aj štandard bývania. Požiadavkou je spoľahlivý odvod 
spalín. Podľa platných noriem musí komín vo vzdialenosti do 2 metrov od hrebeňa streš-
nej konštrukcie presahovať hrebeň  o 65 cm. Bez ohľadu na vodorovnú vzdialenosť osi 
komína od hrotu strechy musí byť vyústenie minimálne 4 metre nad terénom.

dobrá 
rada

Aglomerované materiály
Z pilín, hoblín alebo štiepky sa vyrábajú do-
skové materiály a tvarovky, ako spojivo sa 
používa cement, lepidlá alebo živica. Dosky 
sa používajú priamo alebo na výrobu lepe-
ných profilov, I-nosníkov a iných. Kombi-
nácia masívneho dreva a týchto aglomero-
vaných materiálov umožňuje značnú 
variabilitu tvarov i profilov. Novodobé kon-
štrukcie vychádzajú z jednoduchej ham-
bálkovej sústavy. Prostú krokvovú sústavu 
tvoria páry krokiev spojených v hrebeni, 
rozopreté hambálkom a „sediace“ na po-
múrniciach, uložených na venci obvodo-
vých stien. Potreba podstatne zjednodušiť 
plné väzby, teda vypustiť predovšetkým 
väzné trámy a zmenšiť počet podpôr, vied-
la k vývoju novodobej väznicovej sústavy.

V suchu, v teple, v bezpečí
K základným kritériám strešného plášťa 
patrí vyhovujúci tepelný odpor, zvukovoi-
zolačné vlastnosti a ochrana proti vonkaj-
šej i vnútornej vlhkosti. Teplo a ticho istí 
izolácia, sucho má na starosti hydroizolá-
cia. Tepelná izolácia minimalizuje tepelné 
straty, v zime šetrí energiu, v lete bráni 
prehrievaniu interiéru. Parozábrana zame-

dzuje prienik vodných pár z interiéru 
do strešných vrstiev.
Pri silnejšom vetre, daždi alebo fujavici 
a na náveterných stranách sa do plášťa so 
skladanou krytinou dostáva vlhkosť, sneh 
a prach. Tomu bráni hydroizolačná vrstva 
s malým difúznym odporom.

Krytina a odvodnenie
Bezproblémové používanie domu ovplyv-
ňuje aj výber a správne položenie streš-
nej krytiny. Výber sa riadi klimatickými 
podmienkami, architektúrou stavby, 
konštrukciou (nosnosťou) krovu a tva-
rom a sklonom strechy. Väčšina výrobcov 
dnes jednotlivé prvky na odvodnenie 
striech dodáva ako kompletné systémy 
žľabov, kotlíkov, zvodov a kotviacich prv-
kov. Prierez žľabu sa dimenzuje podľa 
odvodňovanej plochy strechy (na 1 m2 
plochy sa počíta 0,8–1,0 cm2 žľabu, pri 
strmých strechách s hladkou krytinou 
10–12 mm2). Podľa umiestnenia sa rozli-
šujú žľaby pod- a nadodkvapové, nástreš-
né, medzistrešné a zaatikové. 

1 pálené škridly: keramika, min. sklon 
strechy 12 °, hmotnosť od 45 kg/m2

2 betónové škridly: ukladajú sa na laty, 
min. sklon strechy 17 °, hmotnosť 45 až 
80 kg/m2

3 cementovláknité šablóny a vlnovky: 
hrúbka asi 4 mm, hmotnosť asi 13 kg/m2, 
sklon strechy do 10 °, s vlnovkami  
aspoň 18 °
4 asfaltové šindle: pásy a šablóny hrúb-

ky od 3 mm, sklon strechy min. 7 °, 
hmotnosť od 10 kg/m2

5 plechové šablóny: hliník, oceľový 
pozinkovaný a poplastovaný plech, 
hmotnosť od 2,5 kg do 5 kg/m2, hrúbka 
asi 0,5 mm, sklon strechy min. 10 °
6 pásový plech: zinkový (medený), hrúb-
ka 0,6 až 1 mm, hmotnosť asi 4,5 kg/m2

 ďalšie varianty: prírodná bridlica, 
drevené šindle, plasty

Základný sortiment strešných krytín

Žiaduce tepelnoizolačné parametre získava strešný plášť kvalitnými materiálmi a bezchybnou 
montážou. Použitím nadkrokvovej izolácie sa chránia aj drevené prvky konštrukcie (Thermodach)

TexT: Peter Pavlík, FoTo: Isifa, archív

1 Tondach 2 bramac

5Prefa4IKo 6ruuki

3 Cembrit

sTavba stavba svojpomocne 6.
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Skôr než sa pustíte do lepenia
Skôr ako sa pustíte do lepenia, je potrebné, aby ste 
lepené plochy dôkladne očistili. Príprava lepeného 
povrchu je alfou a omegou úspešného lepenia. 
Najskôr odstráňte prach, nečistoty a mastnotu. 
Postačí vám handrička a liehový čistič. Po očistení 
nechajte poriadne odpariť a potom už nebráni 
úspešnému lepeniu.

Vyberte si správne lepidlo
Pri výbere lepidla je nesmierne dôležité vedieť 
aký  materiál ideme lepiť. Na obalu výrobku je 
vždy napísané, čo konkrétne lepidlo zvládne. 

Gélové sekundové lepidlo
Loctite Super Attak Power Flex Gél nie je len 
rýchle a silné lepidlo. Obsahuje prídavok gumy, 
ktoré zabezpečuje pružnosť lepeného spoja. 
Lepidlo je hustejšie a nesteká ani na zvislých 
povrchoch. Kvapka lepidla úplne postačí. 

Pružnosť lepeného spoja je výhodou pri lepení 
predmetov, ktoré sú namáhané otrasmi, nárazmi 
a iným poveternostných podmienkam. Preto je 
vhodný aj na opravu napríklad obuvi a lepenie 
poréznych materiálov ako keramika, drevo 
a koža. Okrem toho bez problémov zvládne 
zalepenie korku, kovu, plastov.

Loctite tip – AKO BYŤ ŠTÝLOVÝ!
Letná sezóna sa blíži a Loctite má pre vás zaují-
mavé lepidlo: Loctite Super Attak Style.
Tenisky, kabelka, opasok, či tričko od teraz 
nebudú nudné. Pomocou tohto jedinečného 
lepidla si môžete ozdobiť svoje obľúbené kúsky 
a byť štýlový celé leto. 
Lepidlo odoláva vode, takže aj keď ho vyperiete, 
všetko zostane na svojom mieste.

Viac informácií o sekundových lepidlách nájdete 
na www.loctite-superattak.sk

Sekunda stačí
Sekundové lepidlá sú rýchle. Počas sekundy dokážu prilepiť a opraviť veľa vecí. Sú preto ideálnym 
riešením na rýchle opravy v domácnosti, kancelárii, ale poslúžia aj ako prvá pomoc pri ceste 
autom, chatu, či dovolenku. Zalepia prasknuté uško obľúbeného hrnčeka, alebo odlomenú časť 
porcelánovej sošky, odtrhnuté uško na kabelke, perličku odlepenú z prsteňa, ale aj prasknutú 
misku mixéra, zlomený podpätok, rozlepený fotorámik alebo rozlámanú hračku. Príkladov, keď 
sekundové lepidlá pomáhajú, je neskutočne veľa. Pripravili sme pre vás pár inšpirácií.



Laik si pri slove tehla obyčajne predsta-
ví klasickú pálenú tehlu, ktorú ľudstvo 
používa už 3000 rokov. Platí táto pred-
stava aj dnes?
Dnešná predstava, že ide o klasickú pálenú 
tehlu platí aj dnes, ale s modifikovanými 
vlastnosťami. Technologické procesy pri 
výrobe tehál veľmi rýchlo napredujú, a pre-
to nemôžeme povedať už celkom úplne, že 
ide o klasickú pálenú tehlu, ktorú ľudia po-
užívajú už 3000 rokov. Trh stavebného 
priemyslu ponúka už niekoľko rokov sys-
tém brúsených tehál, v rámci spoločnosti 
Wienerberger slovenské tehelne  ide o sys-
tém Porotherm Profi. Tento systém pred-
stavujú brúsené tehly, ktoré možno muro-
vať na maltu Porotherm Profi alebo 

Ak sa rozhodnete stavať rodinný dom, na začiatku je hneď prvou z veľmi 
dôležitých otázok, z akého materiálu stavba bude. V súčasnosti máte niekoľko 
možností a každá ponúka špecifické výhody. V čom je neprekonateľná pálená 
tehla na základe svojich skúseností zhodnocuje majiteľ stavebnej realizačnej 
firmy Pramos Bc. Martin Raček.

Prečo stavať z tehál?

Túžba po úspornom a zdravom bývaní 
nás stavia pred otázku správneho 
výberu stavebného materiálu. Z čoho 
teda stavať?
V súčasnosti existuje veľa možností, 
z akých materiálov možno stavať. Čoraz 
viac pri výstavbe energeticky úsporných 
stavieb dnes ľudia uprednostňujú tehlu. 
Tehla dominuje preto, lebo ju ľudia po-
znajú už tisíce rokov a ide o materiál, kto-
rému ľudia dôverujú. Jedno z najmoder-
nejších energeticky úsporných riešení 
dnešnej doby predstavuje systém tehál pl-
nených minerálnou vlnou. V tomto prípa-
de hovoríme o spojení dvoch prírodných 
materiálov a práve tieto tehly sú vhodné 
pre nízkoenergetické a pasívne domy. 

na penu Dryfix extra. Pri murovaní z tých-
to tehál vzniká jednak úspora klasickej 
malty o 90 %, respektíve až 100 % v prípa-
de Dryfix extra, ale aj úspora času o 50 % 
v porovnaní s klasickým murovaním. No-
vinkou od roku 2014 je systém Porotherm 
EKO + Profi, ktorý predstavuje tehly s veľ-
kým množstvom vzduchových dutín s ten-
kými keramickými rebrami a vynikajúcimi 
tepelnoizolačnými parametrami.

Je výstavba z tehál dnes ešte závislá 
od počasia a ročného obdobia? 
Tehlové stavby už možno stavať v akom-
koľvek ročnom období. Zimné obdobia 
posledných rokov bývajú teplé a umož-
ňujú stavať aj v zimných mesiacoch. Kon-

Rodinné domy 
v radovej zástavbe 
v Topoľčiankach, 
postavené 
spoločnosťou 
PRAMOS
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TexT: redakcia, FoTo: archív

krétne pri použití systému Dryfix extra 
možno  murovať do teploty - 5 °C.

Aká je životnosť a hospodárnosť tehlo-
vých stavieb?
Životnosť a hospodárnosť tehlových sta-
vieb v pororovaní s inými stavbami je nie-
koľkonásobne vyššia. V podstate tu hovorí-
me o neobmedzenej životnosti. Dôkazom 
sú niekoľkoročné stavby z pálenej tehly, 
ktoré spoľahlivo dodnes slúžia svojmu 
účelu. Čo sa týka hospodárnosti tehlových 
stavieb, existujú viaceré štúdie zamerané 
na hospodárnosť rôznych konštrukcií, 
ktoré uvadzajú, že jednovrstvové tehlové 
murivo vyžaduje v rámci svojho životného 
cyklu minimálne náklady na dodatočné in-
vestície, ako sú údržba a obnova.

Prečo skúsený staviteľ  uprednostňuje 
pri stavbe bytových domov tehlu ako 
stavebný materiál?  Zvykli sme si skôr 
na pravidlo „stavať lacno, predať dra-
ho“.  Akou rovnicou sa riadite vy?
Lebo tomu rozumie... (smiech). Myslím si, 
že kto raz vyskúša tehlu, tak pri tehle na-
vždy aj zostane. Skúsený staviteľ vie, že 
tehla je prírodný materiál, ktorý 
v dnešných podmienkach možno veľmi 
rýchlo a zjednodušene murovať, má veľmi 
dobré tepelnoizolačné vlastnosti, je ekolo-
gický stavebný materiál s dlhou životnos-
ťou a minimálnymi nárokmi na údržbu 
tehlových stavieb a zároveň cenovo do-
stupná možnosť. Ja sa riadim rovnicou: 
keď stavba, tak z tehly.

Momentálne prebiehajúca výstavba 
nájomného bytového domu systémom 
Porotherm Profi, kde na obvodové murivo bol 
použitý systém 38 Ti Profi KO

M
ER

ČN
Á

 P
RE

ZE
N

TÁ
CI

A

41

Podmienkou úspechu je i kvalita podkladu, 
na ktorý bude izolácia aplikovaná – musí 

byť pevný a čistý. Nerovnosti presahujúce 
jeden centimeter je potrebné vyrovnať 
nivelačnou hmotou. Pred zatepľovaním 
svojpomocne je potrebné povrch fasády 
mechanicky očistiť alebo umyť vodou pod 
veľkým tlakom. Silne absorbujúce podklady 
napenetrujeme. Všetky výplne otvorov ako 
sú okná a dvere musia byť namontované 
pred zatepľovaním. 

Lišty a lepidlo po etapách
V prvej fáze stanovíme výšku soklu. Soklovou 
lištu je odporúčané namontovať asi 40 cm 
nad zemou. Na bežný meter lišty použijeme 
aspoň 5 kotiev. Lišta musí byť vodorovne 
namontovaná okolo celého domu. Lišty dlhé 
dva metre na seba nadväzujú pomocou 
distančných spojek. Ich rovnosť zabezpečíme 
distančnými podložkami.
Ďalej nastupuje fáza lepenia. Po príprave 
lepidla položíme dosku z kamennej vlny 
na pracovné miesto tak, aby k nej bolo mož-
né pristupovať zo všetkých strán. Technoló-
gia lepenia už závisí od použitého typu 
izolačnej dosky. Na FRONTROCK MAX E 
sa lepidlo nanáša po celom obvode dosky 
v šírke asi 8 cm a v strednej časti dosky v po-
dobe troch terčov v priemere zhruba 15 cen-
timetrov. Lepidlo pritom musí na doske 
pokrývať aspoň 40 % jej spodnej časti. V prí-
pade dosky FASROCK LL sa lepidlo nanáša 

celoplošne tzv. hrebeňom. Dosky sa lepia 
na väzbu, podobne ako pri murovaní. Prípad-
né vzniknuté nerovnosti je možné odstrániť 
hladidlom s brusným papierom najskôr 
po 48 hodinách od nalepenia. 

Kotvenie, armovacia vrstva 
a penetračný náter
Izolácia z kamennej vlny sa kotví po 48 hodi-
nách povrchovou alebo zápustnou montá-
žou. Ich typ sa určuje podľa zvoleného 
systému ETICS. Počet kotiev a ich rozmiest-
nenie uvádza projektová dokumentácia 
zateplenia domu. Potom je na rade základná 
vrstva. Pred jej aplikáciou vystužíme rohový-
mi lištami a sieťkou ostenie všetkých oken-
ných otvorov aj dverí. V prvej etape aplikácie 
stierky je potrebné vtlačiť tenkú vrstvu 
hmoty do izolantu hladkou stranou hladidla. 
Až potom nanesieme vrstvu armovacej 
hmoty zubatým hladidlom a do nej smerom 
zhora nadol vkladáme po celej výške steny 
sieťku zo skleného vlákna. Sieťka sa pritom 
vždy musí nachádzať v hornej tretine armo-
vacej vrstvy od povrchu (s prekrytím aspoň 
10 cm) a nesmie byť vidieť jej štruktúru. 
Penetračný náter sa nanáša zhruba za 3 dni 
na suchú vrstvu krycej hmoty. Jeho typ 
volíme podľa druhu omietky. Vhodne zvole-
né zateplenie z kamennej vlny zvýši život-
nosť konštrukcie, ochráni ju pred ohňom 
a pomôže ušetriť náklady na vykurovanie 
či klimatizáciu.

Základom úspechu zateplenia 
sú správne podmienky
Predpoklad kvalitného zateplenia tvoria už samotné podmienky pri 
realizácii. Zatepľovanie by nikdy nemalo prebiehať pri teplotách pod + 5 ° C 
či nad 25 ° C, pri silnom vetre, daždi, ani na intenzívnom slnku. Všetky 
komponenty je nutné chrániť pred poveternostnými vlplyvmi.

Viac informácií nájdete 
na www.rockwool.sk

FRONTROCK MAX E – dvojvrstvová izolačná 
doska z kamennej vlny pre použitie 
vo vonkajších kontaktných zatepľovacích 
systémoch (ETICS). Fasádna doska novej 
generácie (pozdĺžna orientácia vlákien) 
s vystuženou hornou vrstvou, označená nápisom 
ROCKWOOL TOP zabezpečuje vysokú odolnosť 
proti mechanickému namáhaniu. Povrchová 
úprava zabezpečuje dobrú priľnavosť stierkovej 
hmoty a bezpečnú montáž. Mäkšia, � exibilnejšia 
vnútorná strana sa prispôsobí miernym 
nerovnostiam fasády. Má výborné 
tepelnoizolačné a protipožiarne vlastnosti, 
zachováva priedušnosť stien, zaistí akustický 
komfort pri útlme hluku z vonkajšieho 

prostredia, zvyšuje požiarnu bezpečnosť domu 
a predlžuje životnosť konštrukcie. Je vhodná ako 
pre novostavby, tak aj rekonštrukcie.
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Obytné budovy mali – azda len 
s výnimkou letných šľachtických 
sídiel– tisícročia väčšinou malé 

okná, ktoré poskytovali nevyhnutné mini-
mum svetla a vymedzený výhľad, zároveň 
však chránili bezpečie a pohodu obyvate-
ľov domu. Až v tridsiatych rokoch minulé-
ho storočia do architektúry razantne 
vstúpil nový, dodnes dominujúci trend: 
veľké okná, otvorené priestory plné svetla. 
Z dnešného pohľadu však pobyt v „skle-
ných kockách“, ako ich navrhoval naprí-
klad slávny architekt Mies van der Rohe, 
nie je práve najpohodlnejší. Veľa svetla 
a krásny výhľad sú samozrejme príjemné, 
treba však zabrániť negatívnym sprievod-
ným javom, ako sú v zime veľké tepelné 
úniky, v lete klíma ako v akváriu… Moder-
né technológie umožňujú nájsť pre túto 
dilemu optimálny kompromis. Pri navr-
hovaní domu sa však treba predovšetkým 
poučiť z prírody a používať zdravý rozum.

Dá sa v našich klimatických podmien-
kach, to znamená na 50 ° zemepisnej 
šírky, realizovať dom s veľkými sklenými 
plochami tak, aby sa v ňom dalo príjem-
ne bývať bez drahých technológií?

Áno. Vždy záleží na orientácii na svetové 
strany a na pomere veľkosti sklenej plochy 
k dlážkovej ploche. Ak ide o klasickú mu-
rovanú stavbu, mám z praxe vypozorova-
né, že ak sa tento pomer pohybuje medzi 
1 : 3 až do 1 : 6, to znamená na 1 m2 zaskle-
nia pripadajú 3–6 m2 dlážkovej plochy 
miestnosti, dá sa príjemná klíma zvládnuť 
prirodzeným vetraním bez klimatizácie. 
V lete sa dá s výhodou využiť nočné pred-
chladenie domu prirodzeným vetraním. 
Podmienkou však je, že sú okná vybavené 
účinným vonkajší tienením. Optimálna 
orientácia obývacieho priestoru je na juh, 
spálne na východ. Ja bývam v rodinnom 
dome, mám obývaciu izbu orientovanú na 
juh, celú južnú stenu (je 5,8 m široká) tvorí 
sklená posuvná plocha. V lete sa polovica 
zasklenia odsunie, takže izba je otvorená 

do záhrady, dá sa vyjsť von a je to úžasné. 
V lete napoludnie stojí slnko vysoko na ob-
lohe, slnečné žiarenie nejde hlboko do in-
teriéru a miestnosť sa neprehrieva. V zime 
je naopak nízko, takže miestnosť sa pre-
slní do hĺbky, využívam pasívne solárne 
zisky a slnko mi vykuruje dom.

Záleží teda aj na hĺbke miestnosti? 
Ako hlboko do miestnosti slnečné lúče 
dopadajú?
V lete slnko (v priestore s výškou stropu 
2,7 m a výškou okna 2,5 m) ožaruje dlážku 
do vzdialenosti cca 1 m od okna, v zime 
siahajú lúče až do vzdialenosti cca 8 m (cez 
južné okno). V prípade východného a zá-
padného okna je problém hlavne v lete, 
v dobre izolovaných domoch už od jari až 
do jesene. Slnko stojí nízko nad obzorom 

Od umiestnenia, veľkosti a technického vyhotovenia sklených 
plôch sa odvíja vzhľad vášho domu, ale aj celková pohoda 

v interiéri. O problematike navrhovania okien s ohľadom na 
zdravú klímu v dome s nami hovoril Ing. Jan Žemlička, popredný 

odborník na vnútorné prostredie budov. Radí predovšetkým 
nepreceňovať význam noriem a používať sedliacky rozum.

Okno nie je iba 
otvor v stene
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a presvieti prakticky celú miestnosť, zo 
skúseností vychádza, že optimálna hĺbka 
miestnosti z hľadiska prevetrania by mala 
dosahovať 2- až 2,5-násobok výšky. Taký 
priestor sa dá jednostranne prevetrať ok-
nom – bez vzduchotechniky – a zároveň je 
dostatočne presvetlený. Hlboké miestnos-
ti vyžadujú priečne prevetranie (alebo 
umelú ventiláciu), priestory s malou hĺb-
kou sa rýchlo prehrievajú.

Aké najčastejšie chyby v tomto smere 
vidíte na stavbách stavaných u nás?
Problémom stavieb nielen u nás je, že ar-
chitekt vo väčšine prípadov netuší, ako sa 
pohybuje slnko po oblohe v priebehu dňa 
a v priebehu roka, a nerešpektuje správnu 
orientáciu miestností na svetové strany. 
Napríklad spálňa by sa mala orientovať na 
východ. Ranné slnko ju príjemne presvie-
ti, ale neprehrieva. Naopak spálňa na zá-
padnej strane, navyše s väčším pomerom 
sklených plôch, je veľký skleník. 
Ďalší problém je, že okná sa navrhujú 
z hľadiska osvetlenia a výhľadu, ale pod-
ceňuje sa funkcia vetrania. Investori sa 
spoliehajú, že to vyrieši klimatizácia. Zis-

tia si veľa informácií na internete, ale tie-
to informácie sú väčšinou vytrhnuté 
z kontextu, a teda zavádzajúce. Dom fun-
guje vždy ako celok a každý návrh treba 
vidieť v súvislostiach.

Čo stavebníci v otázke vetrania podce-
ňujú najviac?
Mnohí stavebníci si myslia, že v dome 
s umelým vetraním nemusia byť otváracie 
okná. To je však ďalšia zásadná chyba. Sys-
témy umelého vetrania sú navrhnuté tak, 
aby spĺňali minimálne hygienické požia-
davky na výmenu vzduchu. Vzduchotech-
nické jednotky pre bežné rodinné domy 
pracujú s výkonom 150–200 m3 čerstvého 
vzduchu za hodinu, to je však úplné mini-
mum a nestačí to na ochladenie prehriate-
ho interiéru. V prírode, v lese, pri vodopá-
de obsahuje vzduch množstvo negatívnych 
iónov. Nevie sa presne prečo, ale tam sa 
cítime svieži. Vo vzduchotechnike sa tieto 
záporné ióny strácajú, vzduch je mŕtvy. 
Hoci je teoreticky umelé vetranie dosta-
točné, napriek tomu sme unavení. Otvo-
rené okno nás navyše spája s prírodou. 
Krátkodobá zmena teploty vzduchu pri 

Po absolvovaní Fakulty strojnej ČVUT 
v Prahe nastúpil v roku 1976 na pozíciu 
projektanta kúrenia a vzduchotechni-
ky do Stavoprojektu Liberec, do atelié-
ru architekta Karla Hubáčka. Od roku 
1984 pôsobil v Nemecku, kde spolu-
vlastní projektovú kanceláriu ZEMLIC-
KA-PUY GmbH so zameraním na tech-
nické projekty (vykurovanie, inštalácie, 
klimatizácie). V súčasnosti okrem kon-
zultačnej činnosti pôsobí ako pedagóg 
na Fakulte architektúry ČVUT v Prahe. 
Spolupracoval napríklad na projektoch 
týchto verejných budov: Národná 
technická knižnica v Prahe (2004), 
Knižnica a informačné centrum v Hrad-
ci Králové (2009) či nová budova Príro-
dovedeckej fakulty UP Olomouc, bu-
dovy ČSOB v Prahe Radliciach (2007).

OdPOVEdá:  
Ing. Jan Žemlička
autorizovaný 
inžinier

 Vykurovacia technika   Solárne systémy   Tepelné čerpadlá

Solárne systémy Vaillant

Spravte prvý krok k nezávislosti na fosílnom palive. Naše unikátne solárne zostavy s plochými alebo 
trubicovými kolektormi auroTHERM umožňujú využitie solárnej energie každý deň. Energiu slnka 
môžete využiť nielen na ohrev teplej vody, ale aj na podporu vykurovania. S pomocou slnka môžete 
zredukovať náklady na vykurovanie až o 30 % a ohrev teplej vody až o 70 %. 

Viac o kvalite made in Germany získate u Vášho najbližšieho Vaillant predajcu, 
na www.vaillant.sk alebo na zákazníckej linke 034 6966 128.

Dobrý pocit robiť správne veci.

Nainštalujte si solárne kolektory!

Znížite náklady na energiu.

vaillant.sk

Bez názvu-1   1 28.04.15   7:08

rozhovor stAvbA
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vetraní oknami pôsobí priaznivo na teles-
nú reguláciu. Nedokážem si predstaviť jar 
bez otvoreného okna.

Existuje optimálny pomer medzi veľko-
sťou sklenej plochy a plného muriva 
fasády, ktorý zaisťuje vyváženosť medzi 
dostatkom denného svetla na jednej 
strane a zabránenie prehrievania a te-
pelných strát na strane druhej?
V kancelárskych budovách by tento po-
mer nemal klesnúť pod 50 % (pri pohľa-
de zvnútra). Platí, že zasklenie vyššie ako 
70 % už prináša len zbytočné energetické 
zisky, nepridáva viac svetla. 
V lete slnko na južnú fasádu „posiela“ 
zhruba 600 wattov na každý meter štvor-
cový, podľa typu zasklenia prejde dov-
nútra cca 300–450 wattov na 1 m2 okna, 
v zime dopadá na južnú fasádu dokonca 
okolo 800 W/m2, to je veľké množstvo 
energie. Domy sú dnes tak dokonale te-
pelne izolované, že 1 m2 okna dokáže 
v zime vykúriť až 20 m2 úžitkovej plochy 
a dom sa môže prehriať aj v zime. 

Stretávate sa s domami, kde sú okná 
zbytočne veľké?
Dnes sú obľúbeným riešením veľké po-
suvné sklené plochy. Taký priestor v pod-
state nemôžete v noci vetrať – hrozí náv-
števa zlodeja alebo vás navštívia zvieratká. 
V rodinných domoch chýba zaistenie bez-
pečného a účinného vetrania – vetracie 
otvory primerané veľkosti, chránené pro-
ti dažďu, hmyzu, hlodavcom aj proti vlá-
maniu. V tridsiatych a štyridsiatych ro- TexT: Jitka Pálková, FoTo: archív

koch sa vyrábali okná s vetracími 
klapkami, ktoré to umožňovali.

Hrá pri navrhovaní rolu aj nadmorská 
výška? Správajú sa domy v horských 
oblastiach odlišne?
Domy sú dnes dokonale izolované, roz-
diel sa v nadmorskej výške neprejavuje 
a vonkajšia teplota nehrá zásadnú úlohu. 
Naopak na horách je čistejší vzduch, pre-
to je tam slnečné žiarenie intenzívnejšie 
a solárne zisky ešte väčšie.

V architektonickej kompozícii sa použí-
vajú okná rôznych proporcií – na celú 
výšku, pásové okná. Majú tieto rozdiely 
dopad na kvalitu osvetlenia a klímu?
Pásové okná boli navrhnuté pre veľké kan-
celárske priestory. Poskytujú širokouhlý 
výhľad a rovnomerné osvetlenie na pra-
covné stoly. Všetko svetlo pod úrovňou 
pracovnej plochy ostáva nevyužité, takže 
plne zasklená kancelária je zbytočná. 
Čo sa týka rodinných domov, o význame 
prepojenia s vonkajším prostredím sme 
už hovorili. Ale pozor, pri veľkom zasklení 
sa psychicky – podvedome – stotožňuje-
me s tým, ako je vonku. Keď sneží alebo 
prší, je nám za plne zasklenou fasádou au-
tomaticky zima, v slnečnom počasí máme 
automaticky pocit tepla. Parapet je nielen 
praktický, ale vytvára aj určitý pocit bez-
pečia, oddeľuje nás psychicky od sveta za 
oknom. Parapet vysoký 90 cm považujem 
pre rodinné domy za privysoký, vytvára 
dojem uzavretosti, stačí parapet 40–60 cm, 
a už sa cítime viac chránení bez toho, aby 

nám niečo bránilo vo voľnom výhľade. 
V miestnostiach na poschodí zasklenie 
na celú výšku poschodia nemá zmysel – 
tam priamy kontakt s prírodou nevytvo-
ríte (ak nevychádzate na strešnú terasu). 
V miestnostiach, kde sa pracuje (v pra-
covni, detskej izbe alebo v jedálni), treba 
správne osvetliť predovšetkým stôl.

Do akej miery vlastnosti okien a atmo-
sféru v interiéri ovplyvňuje zasklenie? 
Možno typom zasklenia nejako výrazne 
„zachrániť situáciu“?
Pre pocit tepelnej pohody aj pre úspory 
energie sú rozhodujúce vnútorné povr-
chové teploty na stenách, dlážkach, stro-
poch a oknách. Trojsklo má v zime vyššiu 
a v lete nižšiu vnútornú povrchovú teplo-
tu. Koeficient prestupu tepla dosahuje 
hodnoty Ug pod 1 W/m2K, logicky teda 
trojsklo významne prispieva k úsporám 
energie a v lete naopak neprepúšťa horú-
čavu dovnútra. Povrchové úpravy takého 
skla však prepúšťajú automaticky menej 
denného svetla, rádovo až o desiatky per-
cent. V miestnostiach s trojitým zaskle-
ním okien s povrchovou úpravou skla je 
oproti oknám s dvojsklami s čírym zaskle-
ním stále mierne „zamračené“, pocitovo 
sa predlžuje zima a skracuje leto. To má 
vplyv na zrak aj na psychiku. Málokto si 
uvedomuje, že trojité sklá s povrchovou 
úpravou majú aj iné podanie farieb, čo 
tiež ovplyvňuje náladu. Pre zdravie je naj-
lepšie prirodzené slnečné svetlo.

Slnko v júni – južná strana – zisk cca 490 W/m2 Slnko v januári – južná strana – zisk cca 560 W/m2

StaVba rozhovor
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zisky zo sklených plôch) a vetranie sa za-
isťuje iným spôsobom než v tradičných 
domoch.

Citlivé vykurovanie
V pasívnych domoch sa na zaistenie te-
pelnej pohody a zdravej vnútornej klímy 
využíva jednak riadené vetranie s reku-
peráciou tepla, jednak zdroje tepla 
umožňujúce citlivú reguláciu, rýchly ná-
beh a akumuláciu tepla. Ako zdroj ener-
gie sú pre pasívne domy vhodné tepelné 
čerpadlá rôznych systémov prepojené 
napríklad so solárne termickými či foto-
voltaickými panelmi. Tieto rôznorodé 
zdroje tepla sú navzájom prepojené inte-
ligentnými regulačnými systémami, kto-
ré optimalizujú činnosť zdrojov tepla 
v súlade s čo najnižšími finančnými ná-
kladmi.

Živý oheň v pasíve
Hoci rekuperácia a ďalšie šetrné zdroje 
tepla zaistia dostatočnú tepelnú pohodu 
v energeticky pasívnych domoch, veľa 

Aktívne teplo 
v pasívnom dome

Schiedel Absolut Xpert je prvý komín 
určený na využitie v energeticky 
pasívnych stavbách. Komín má 
samostatne riešené vedenie 
externého vzduchu, výborne tesní 
a na jeho plášti nedochádza ku 
kondenzácii vodných pár (SCHIEDEL)

Z celkového objemu tento rok zača-
tých novostavieb tvoria energetic-
ky pasívne domy takmer 10 %, čo 

je oproti minulým rokom pomerne veľký 
nárast. To povzbudzuje výrobcov k vývo-
ju a výrobe nových stavebných materiá-
lov aj stavebných a zariaďovacích prvkov 
pre pasívne domy. Keďže sa v tomto type 
stavebníctva točí všetko okolo tepelných 
úspor, vykurovania a eliminácie tepel-
ných mostov, treba pracovať s každým 
detailom stavby, od základov cez okná až 
po strechu. Cieľom je teda dokonale utes-
nený dom s minimálnymi tepelnými 
stratami, kde je spotreba energie na vy-
kurovanie minimálna (zahŕňa solárne 

Vákuové solárne kolektory auroTHERM  s vysokou 
schopnosť absorpcie slnečného žiarenia a vysokou 
účinnosťou aj v zimných mesiacov (VAILLANT)  

Vykurovanie domov  v pasívnom energetickom štandarde má 
svoje špecifiká, vyplývajúce z odlišných vlastností 
a požiadaviek na spotrebiče aj prevádzku.

STAVbA vykurovanie
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TexT: Adam Krejčík, FoTo: archív

obyvateľov týchto domov túži po živom 
ohni, napríklad v kozube. To však vyžadu-
je špeciálnu kozubovú vložku aj špeciálny 
komín. V prvom rade ide o vzduchotes-
nosť – komínom ani kozubom nesmie 
do domu počas ich nečinnosti prenikať 
chlad. V druhom rade pri prevádzke kozu-
bovej pece nesmie dochádzať k prehrieva-
niu interiéru. Pri inštalácii komína treba 
vyriešiť prestup komínovej konštrukcie 
tepelnoizolačnými vrstvami domu a záro-
veň vyriešiť prívod vonkajšieho vzduchu 
do ohniska. Aj na samotný tepelný spotre-
bič sa kladú vysoké nároky (pre pasívne 
domy sa vyrábajú špeciálne kozubové 
vložky s nízkym výkonom). Plášť kozubo-
vej vložky musí byť dokonale izolovaný, 
aby do interiéru prúdila cez zasklenie len 
malá časť tepla a zvyšok odišiel cez vý-
menník do zásobníka teplej vody. Len tak 
nedôjde k prekúreniu a teplo zo spaľova-
ného dreva sa účelne použije na zníženie 
nákladov na ohrev vody. 

Teplo z elektriny
Hoci v bežných energeticky márnotrat-
ných domoch by sa elektrické vykurova-
nie mohlo predražiť, v pasívnych domoch 

Hliníkové vykurovacie rohože AL MAT sú 
vhodné pod laminátové a drevené plávajúce 
dlážky (FENIX)

je to naopak. Elektrické dlážkové kúrenie 
je tu dokonca veľmi výhodné a pre jeho 
výber hovoria nízke náklady, prakticky 
nulové náklady na údržbu, bezobslužná 
prevádzka a predovšetkým presná regu-
lácia. Uživatelia sú schopní vykurovací 
režim systému plne prispôsobiť svojim 
potrebám aj meniacim sa podmienkam. 
Pre elektrické vykurovanie navyše existu-
jú zvláštne tarify, ktoré umožňujú použí-
vať lacnú energiu v nízkych tarifách aj pre 
ostatnú spotrebu domácnosti.
Vzhľadom na minimálnu spotrebu však 
treba dlážkové kúrenie v pasívnom dome 
navrhnúť tak, aby bol výkon podľa mož-
nosti rovnomerne rozložený. Pre pasívny 
dom bude dostačujúce dlážkové kúrenie 
s minimálnym plošným príkonom 40 W/
m2, čo v praxi znamená dlážku teplú cca 
22–23 °C. Nejde však len o dlážky, preto-
že elektrické vykurovacie fólie sa dajú 
umiestniť aj na strop alebo v podobe pa-
nelov na stenu do kúpeľne.

OdbOrník radí

Odpovedá  
Ing. Martin Muráň,

produktový manažér, 
Wolf Slovenská  
republika, s.r.o.

47

So zvyšujúcim sa počtom  slnečných dní nastáva  
ten správny čas, začať naplno využívať slnečnú 
energiu, ktorá je zadarmo a jej využitie prispieva 
k ochrane životného prostredia. Existujúci zdroj 
tepla môže byť v lete vypnutý a vy šetríte.

Priveľa slnka škodí 
Pri inštalácii solárneho systému je veľmi dôležitý jeho 
správny návrh, aby získanej slnečnej energie nebolo 
málo, ale ani priveľa, lebo tu určite neplatí, čím viac 
tým lepšie. Správne nadimenzovaný systém zabezpečí 
rýchlejšiu návratnosť investície.
Čo je optimálne?
Na ohrev teplej úžitkovej vody pre bežnú rodinu stačí 
1 m2 kolektorovej plochy na každého člena domácnos-
ti. Na každý m2 kolektorovej plochy je treba počítať 
60 až 80 l objemu solárneho zásobníka. Pre 4–6 člennú 
rodinu tak vyhovuje 4 až 6 m2 kolektorovej plochy (2–3 
ploché kolektory Wolf TopSon) s 300 resp. 400 litrovým 
solárnym zásobníkom. Solárny systém je možné 
prepojiť s akýmkoľvek zdrojom tepla, optimálna je 
však kombinácia s kondenzačným kotlom (napr. Wolf 
CGW-2). Takéto zostavy dosahujú najmenej 50%-tné 
pokrytie ročnej potreby energie na ohrev teplej vody 
v domácnosti. V prípade solárnej podpory vykurova-
nia, alebo zložitejších aplikácií je nutné použiť väčšiu 
plochu kolektorov, ktorú je potrebné určiť výpočtom 
na základe energetickej bilancie. 
Bazénová pohoda vďaka slnku 
Solárny systém je možné využiť aj na dohrev vody 
v bazéne. Kúpaciu sezónu tak môžete odštartovať skôr 
a výrazne si ju predĺžiť.

Využívajme  
slnko rozumne

  V ponuke značky 
Wolf nájdete ploché 
aj vákuové solárne 
kolektory, kompletné 
solárne zostavy 
aj s kondenzačným 
kotlom. 
Viac na www.wolfsr.sk
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Montované stropné systémy po-
zostávajú z prefabrikovaných 
vystužených   železobetónových 

nosníkov a výplňových nevystužených 
vložiek z pórobetonu Ytong. Pri montáži 
tvoria stratené debnenie a súčasne opo-
ru pre položenie vložiek Ytong. Použitie 
tejto konštrukcie vyžaduje statický posu-
dok a vypracovanie výkresu jej skladby 
a skladby doplnkovej výstuže. 

Strop 
Ytong 
Ekonom
Do systému pórobetonových 
stavebných komponentov 
Ytong patria aj variabilné 
stropné diely. Ich montáž je 
veľmi jednoduchá a poskytujú 
obyvateľom mnoho výhod – 
masívny strop akumuluje 
teplo a pomáha proti 
prehrievaniu. Výborne tlmia aj 
kročajový hluk. 

1 Nosníky sa rozložia podľa ukladacieho plánu. Na presné stanovenie 
ich vzdialenosti vložte na každom konci nosníka jednu stropnú vložku. 
Keď ste takto položili všetky nosníky, pristúpte k montáži podpornej 
konštrukcie, ktorá zamedzí priehyb nosníkov pri zaťažení položenými 
vložkami. Montážne podpery umiestnite v max. vzdialenosti 1600 mm.

2 Krajný rad vložiek sa ukladá priamo na nosný múr a môže sa podľa 
potreby skrátiť. Min. uloženie stropnej vložky na murive je 40 mm, 
uloženie stropných nosníkov na murivo je najmenej 150 mm, ak 
statický výpočet neurčí inak. Vyrovnávací veniec na hornej ploche 
nosných múrov netreba.

TexT: Filip Mlynárik, FoTo: archív
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3 Pri strope Ytong Ekonom sa používajú na priečne vystuženie 
a prepojenie doplnkové nízke vložky, ukladané vo vzdialenosti 1 m 
(po každej štvrtej vložke) alebo podľa statického výpočtu. Na priečne 
vystuženie sa používa betonárska výstuž 8 mm, ktorá sa vyviaže 
na horný prút nosníkov.

4 Teleso komína musí okolo stropnej konštrukcie prechádzať voľne. Ak 
je na mieste komína navrhnutý nosník, možno nosník skrátiť 
a podoprieť jeho koniec železobetónovou výmenou obchádzajúcou 
teleso komína.

5 Podľa plánu sa ukladá výstuž vencov. Tá sa môže skladať z vopred pripravených armokošov. 
Na prepojenie výstuží v rohoch sa používa betonárska oceľ v tvare L.  Len čo sú uložené všetky 
vložky a urobené armatúry konštrukcie, vodorovná poloha stropu sa vyrovná nivelačným 
prístrojom alebo stavebným laserom. Stredná podpora sa navýši o požadovanú hodnotu, ktorá 
závisí od rozpätia stropu. Predpísanú polohu nosníkov zaistia stojky podpornej konštrukcie. 

6 Pri extrémnych letných teplotách sa 
odporúča pred betonážou zmontovaný strop 
navlhčiť vodou.

8 Po zabetónovaní stropu je konštrukcia pochôdzna druhý deň a možno vykonávať stavebné 
práce na ďalšom podlaží. Treba však dbať na to, aby nedošlo k preťaženiu montážnych podpier 
pod stropom. Prvý týždeň až desať dní treba betón vlhčiť. Podpornú konštrukciu možno 
odstrániť najskôr po 28 dňoch, keď betón dosiahne zaručenú pevnosť a konštrukcia je nosná. 
Strop netreba po zabetónovaní pred ďalšími prácami vyrovnávať dodatočnou vrstvou.

7 Betónuje sa  betónom C 25/30, čerpateľnou 
zmesou s kamenivom frakcie 4 až 8 mm. 
Ideálne je použitie čerpadla, prácu však 
možno robiť i ručne. Betónovú zmes dôkladne 
hutnite najlepšie ponorným vibrátorom.
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Myšlienky s budúcnosťou.

Ako obnoviť fasádu s účinnou 
ochranou proti machom a riasam?

Baumit 
NanoporColor

Baumit NanoporColor – optická sanácia fasády s trojitým účinkom!
Staršie fasády sú znečistené, zájdené a často aj napadnuté mikroorganizmami (machy, riasy 
a pod.). Vďaka optickej sanácii pomocou Baumit NanoporColor získa vaša fasáda nový život, 
bude žiarivo čistá a dokonale ochránená. Vyberte si svoj obľúbený farebný odtieň z najširšej 
farebnej kolekcie 654 farieb Baumit Life.

Samočistiaci účinok a ochrana proti machom a riasam
Inovovaný produktový rad Baumit Nanopor photokat ponúka odteraz ešte silnejší samočistiaci účinok. Vďaka jedi-
nečnej nanotechnológii, ktorá zabraňuje usádzaniu anorganických nečistôt, zostane vaša fasáda dlhodobo žiarivo 
čistá a krásna. Baumit NanoporColor využíva aj nový fotokatalytický efekt, ktorý aktívne chráni povrch fasády pred 
organickým znečistením spôsobeným mikroorganizmami. Tie sú s pomocou katalyzátora, denného svetla a spolu-
pôsobením vetra a dažďa trvalo odstránené z povrchu. Vďaka fotokatalýze získa vaša fasáda dlhodobú a účinnú 
ochranu proti mikroorganizmom.

Baumit NanoporColor
■ Jednoduchá obnova starých fasád  
■ Samočistiaci efekt vďaka fotokatalýze 
■ Účinná ochrana proti organickému znečisteniu

Baumit Info-linka: 02/59 30 33 33, 59 30 33 36

Baumit Nanopor inzercia 215x280.indd   3 14.5.2015   14:31



Odlíšte sa 
novou farbou
Gril Weber Original Kettle s grilovacou 
plochou 47 cm v novej farbe Smokegrey 
má zabudovaný patentovaný čistiaci a vet-
rací systém One-Touch s odnímateľnou 
hliníkovou miskou na zachytenie popola. 
Kotol aj poklop je z pevnej, porcelánom 
smaltovanej špeciálnej ocele, grilovací rošt 
je trojnásobne poniklovaný. Gril je vhodný 
na priame aj nepriame grilovanie. Na kotol 
a poklop poskytuje výrobca záruku 10 
rokov. www.weberstephen.sk

Masívny gril Imperial je hrdým zástupcom 
plynových grilov pre najnáročnejších. 
Právom sa pýši unikátnou technológiou 
svetového formátu TRU-Infrared (mriežka 
vyžarujúca infračervené teplo a zabezpe-
čujúca rovnomerný ohrev), tromi výkon-
nými horákmi s vlastnými teplomermi, 

postranným horákom na prípravu polie-
vok i omáčok a 4 kolieskami s brzdným 
systémom. Masívne a kvalitne spracovanú 
konštrukciu dopĺňa elektronické zapaľova-
nie, ovládanie výkonu pre každý horák 
samostatne aj rozľahlý dvojdverový odkla-
dací priestor. www.mount� eld.sk 

Americká kvalita

Pohoda v tieni markízy
Sezóna posedenia s priateľmi a rodinou je tu! Užite si s markízou 
nad hlavou, ktorá vám poskytne príjemný tieň a vytvorí oázu 
pohodlia. Markízy sú výborným riešením tienenia pre väčšie 
plochy ako balkóny či terasy. Dajú sa dizajnovo doplniť k ex-
teriéru domu. Širokú škálu vo vysokej kvalite ponúka česká 
fi rma Climax. Viac informácií nájdete na www.climax.cz

Markíza Wenga  pre prístrešky a zimné záhrady

Gardena je typ tzv. 
podvesenej markízy 
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Výrobky tradičného českého výrobcu DZ Dražice vynikajú 

množstvom jedinečných technických riešení a výrobných 

postupov, ktoré zaručujú mimoriadne úspornú, a teda 

zároveň ekologickú prevádzku.

Pri dražických bojleroch oceníte dlhodobú životnosť, 

spoľahlivú prevádzku a širokú sieť servisných miest.

Európska špička vo vývoji 
a výrobe ohrievačov vody

www.dzd.sk

TO 
CHCE 
PORIADNY 
BOJLER!

Výrobky tradičného českého výrobcu DZ Dražice vynikajú 

množstvom jedinečných technických riešení a výrobných 

postupov, ktoré zaručujú mimoriadne úspornnú, a teda

zároveň ekologickú prevádzku.

Pri dražických bojleroch oceníte dlhodobú živvotnosť, 

spoľahlivú prevádzku a širokú sieť servisnýchh miest.

Európska špička vo vvývoji E ó k š ičk ý ji
a výrobe ohrievačov vody

www.dzd.sk

TO
CHCE
PORIA
BOJLE
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S dôrazom na 
rodinnú pohodu
Záhrada nemá veľmi veľkú rozlohu, ale poskytuje užívateľom 
dokonalý komfort a súkromie. Obdĺžnikový pozemok 
s výrazným južným svahom je upravený pomocou dvoch 
terénnych stupňov nadväzujúcich na oporné gabionové steny 
do troch výškových úrovní vrátane obytnej terasy.

né detské prvky. Oplotenie pozemku tvorí 
prevažne kombinácia gabionových stien 
a tvarovaných hrabových plotov. To všet-
ko dáva rodinnej záhrade jedinečný výraz 
navodzujúci pocit súkromia a slobody. 

V niekoľkých výškových úrovniach
Prvú výškovú úroveň pozemku tvorí už 
spomínaná obytná terasa zariadená mo-
derným nábytkom. Do záhrady sa dá vstú-
piť po pozvoľne klesajúcom trávniku ale-
bo bočným schodiskom, ktoré vedie až 
k veľkému bazénu. V hlavnom priestore 
obytnej terasy je založený záhon so soli-

V návrhu sa pamätalo predovšetkým na potreby detí. Detský kútik sa nachádza v spodnej 
časti záhrady, je v ňom domček, pieskovisko a trampolína

Autor návrhu záhrady bol v kontak-
te s investorom už pri stavbe 
domu. „Jednoznačnou výhodou je, 

keď sa záhrada stavia spoločne s domom,“ 
podotýka architekt. Hlavným cieľom bolo 
vytvoriť v pomerne rušnej ulici prostre-
die, ktoré umožňuje pobyt, slobodu a od-
počinok pre mladú rodinu s deťmi. Po do-
hode s architektom sa manželia rozhodli 
pre jednoduchú a účelnú záhradnú kom-
pozíciu. Výber rastlín je zameraný pre-
važne na pôvodné druhy a ich kultivary. 
Hlavnú trávnikovú plochu doplňujú 
po okrajoch bujne rastúce trávy a kvety. 
Záhradné architektonické prvky sú sú-
stredené pri dome a terase. Dominantu 
predstavuje veľký bazén zasadený do tráv-
natej plochy, okolo ktorého sú umiestne-
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Autor záhrady
Ing. Drahoslav Šonský, CSc.
Venuje sa projektovaniu a zakladaniu 
mestskej a krajinnej zelene, rekonštrukcii 
historických záhrad a parkov, súkrom-
ných a rezidenčných záhrad.

návšteva ZÁHRADA
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ročne objavuje nový sortiment, a hoci je 
celý rad vyšľachtených kultivarov pre naše 
klimatické podmienky nevhodný, existu-
jú aj rastliny použiteľné v našich pod-
mienkach,“ vysvetľuje majiteľ a ukazuje 
nádhernú prehliadku letničiek a trvaliek. 
Ich miesto bude zrejme v záhonoch po-
zdĺž oplotenia. Do úvahy prichádza aj 
priestor medzi bazénom a gabionovou 
stenou upravený ako záhon s okrasnými 
trávami. Starosti prináša len južná hrani-
ca pozemku, susediaca s pozemkom, kto-
rý pohľadovo narúša koncept záhrady. 
Túto časť oddelia ďalšou výsadbou ihlična-
tých stromov v kombinácii s listnatými, 
ako aj novou podsadbou rôznych kríkov. 

TEXT: Vladimír Ružička, FOTO: autor

térnym stromom – katalpou (Catalpa big-
nonioides WALT), ktorá poskytuje blaho-
darný tieň. Strom vysadili už dospelý 
s kvetinovým podrastom. Gabionové ste-
ny, ktoré v tejto časti tvoria oplotenie, sú 
porastené prísavníkom (Parthenocissus). 
V škárach oporného múrika terasy vyčnie-
vajú trvalky, predovšetkým materine 
dúšky (Thymus) a rozchodníky (Sedum), 
ktoré dobre znášajú sucho.
Trávnatý pozvoľný svah spájajúci terasu 
s druhou výškovou úrovňou záhrady je 
upravený tak, aby bol zjazdný pre záhrad-
nú techniku. Výškový rozdiel medzi dru-
hou úrovňou a spodnou časťou záhrady 
je 160 centimetrov. Po oboch stranách je 
podopretý gabionovou stenou, ktorá 
na jednej strane podopiera bazén 

a na druhej vyrovnáva terén. Stredná časť 
je upravená pozvoľným trávnatým sva-
hom a umožňuje pohodlnú údržbu a prí-
stup do spodnej časti. Tá slúži ako detský 
kútik s dreveným domčekom, pieskovis-
kom a trampolínou. „Po čase, keď deti vy-
rastú, sa toto miesto asi premení na tráv-
nik,“ upresňuje majiteľ, ktorý sa stal 
postupom času nadšeným záhradníkom.

Práca na záhrade nikdy nekončí
Z rozprávania je zjavné, že variantov, ako 
môže byť rodinná záhrada ďalej usporia-
daná, je mnoho. Majitelia stavili na začiat-
ku na spoluprácu so skúseným architek-
tom, aby sa neskôr vydali vlastnou cestou. 
Za inšpiráciou chodia na výstavy takmer 
po celom svete. „Na výstavách sa každo-

Kompletnú ponuku 
nájdete na:
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„Spočiatku bola záhrada skôr záležitosťou manželky, 
ale postupom času som sa aj ja stal milovníkom kvetov 
a nadšenou obsluhou kosačky,“ hovorí majiteľ záhrady

 Gabiony najlepšie 
skrášlia červené ruže. 
Ponúkajú zaujímavý 
kontrast s kameňom

 Výškový rozdiel 
medzi druhou úrovňou 
a spodnou časťou 
záhrady je 160 
centimetrov. Gabionová 
stena na jednej strane 
podopiera bazén 
a na druhej vyrovnáva 
terén. Zdobia ju 
prevažne popínavky

 Pozdĺž oplotenia sa 
nachádzajú nové 
záhony, ostali niektoré 
stromy a hrabové steny

Kompletnú ponuku 
nájdete na:
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Máj a jún  
v záhrade
Medardova kvapka 40 dní kvapká. Po tohtoročnej na 
zrážky chudobnej zime s radosťou privítame dažde. 
Ušetria prácu s polievaním záhonov, bobuľového ovocia 
a mladých ovocných stromov. Za sucha mulčujte 
nakosenou  trávou.
text: Marie Musilová foto: autorka, thinkstock

Voňavé bylinky
Od 15. mája začnite s výsadbou jed-
noročných aromatických byliniek 
do kuchyne a na grilovanie. Nielen 
jednoročná majoránka a saturejka 
záhradná, ale i niektoré trvalé 
druhy, napríklad medovka, roz-
marín, saturejka horská, pažít-
ka dobre prospievajú v priestor-
ných samozavlažovacích 
kvetináčoch alebo väčších 
kvetináčoch na terase, balkó-
ne či pri grile. Bazalka milu-
je teplé noci, preto ju von 
vysádzajte až po 1. júni.
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Suchomilné 
trvalky 
do koryta 
a na záhon

Do oslnených suchých záhonov, korýt na terase či balkóne vyberajte trvalky odolné voči 
suchu. Sú vhodné aj na suché, slnečné miesta na bežnom záhone, zachránia jeho 

obraz v letnom suchu. Tieto rastliny sú buď tučnolisté (vytvárajú zásobu vody v listoch) 
alebo porastené striebristými, sivými chĺpkami (chránia listy pred slnkom a priveľkým výpa-
rom vody). Okrem uvedených ponúkajú záhradné centrá ešte ďalšie druhy rastlín s podob-
ným vzhľadom a nárokmi. Pozrite sa do odbornej literatúry alebo na internet, vždy vyžadu-
jú priepustnú, piesčitú alebo drobne kamenistú zeminu. V prípade hlinitej pôdy 
na okrasnom záhone ju zlepšite hrubým pieskom. Na dno koryta nasypte vrstvu keramzitu 
proti zamokreniu zeminy a následnému hnitiu koreňov. Na veľké záhony môžete vysadiť 
i niektoré druhy a odrody kotúčov, suchomilných okrasných travín či kukučku vencovú. 

1 Skalná ruža (Sempervivum) v druhoch 
a odrodách líšiacich sa veľkosťou, farbou, 
ochlpením stálezelených ružíc. Kvet vyrastá 
na listnatej stonke uprostred ružice v júli až 
auguste. Po odkvitnutí ružice zahynie. 
Množenie oddelením ružíc.

2 Rozchodník (Sedum) v druhoch 
a odrodách líšiacich sa výškou, olistením 
a farbou kvetu. Nízke druhy, výška 5–10 cm, 
napr. žltokvetý rozchodník ostrý, kvitnú v máji 
a júni. Vyššie vankúšovité druhy, výška 15–20 
cm, napr. červenolistý rozchodník pochybný, 
pozri foto, kvitnú v júli až septembri. 

3 Rozchodník veľký (Sedum telephium, syn. 
Hylotelephium telephium) s ďalšími druhmi 
a odrodami je 40–60 cm vysoká tučnolistá 
trvalka. Kvitne podľa druhu a odrody 
od augusta do októbra. Pučiace výhony 
ozdobia záhon na jar, jesenné kvety prilákajú 
včely a motýle. 

4 Mliečnik myrtovitý (Euphorbia myrsinites, 
syn. Tithymalus myrsinites), husté vankúše 
vysoké 15–25 cm. Žltozelené kvety IV. - V. 

5 Palina (Artemisia) v nízkych druhoch a ich 
odrodách, výška 15–20 cm, napr. Artemisia 
schmidtiana, do korýt a na okraje záhonov, 
alebo vysoké druhy, výška 50–80 cm, do 
suchších piesčitých záhonov napr. A. 
arborescens a jej odrody. Kvitne podľa druhu 
a odrody od júna do septembra.

6 Čistec vlnatý (Stachys byzantina), vankúše 
striebristo plstnatých listov, výška 10–30 cm. 
Kvety na vysokej stonke od júna do augusta. 
Ľahké množenie oddelkami.

7 Santolina cypruštekovitá (Santolina 
chamaecyparis), poloker s jemne strihanými 
listami a žltými guľovými kvetmi. Kvitne v júli 
a auguste. Výška 30–50 cm.

8 Rožec plstnatý (Cerastium tomentosum), 
striebristá vankúšovitá nenáročná trvalka, 
výška 10–15 cm, kvitne v máji a júni.

 Ostrihajte odkvitnuté orgová-
ny a ruže.

 Prihnojujte jahody Fragarinom 
alebo Cristalonom podľa 
 návodu.

 Prejdite záhradou a doplňte 
potrebné opory k okrasným 
i úžitkovým rastlinám, napr. 
kruhy, kovové špirály, nízke 
plotíky, kolíky. 

 Jednotenie vysiatej zeleniny: 
reďkovka, kozobrada, čierny 
koreň, kvaka, paštrnák, vodnica, 
petržlen, červená repa. Pretrhá-
vajte len čo dorastie druhý až 
štvrtý pravý lístok 

Plán prác na jún

1 2

543

6 7 8

Ešte máte šancu založiť malý 
záhon mesačných jahôd zo sadby 
v kontajneroch. Tieto jahody sú 
nenáročné na živiny. Na slnečný 
záhon rozhoďte tenkú vrstvu 
kompostu, prerýľujte, pohrabte 
a vysádzajte. Kvitnú od mája do 
októbra. Plodia do prvých 
mrazov. Osvedčené odrody sú  
’Ostara‘ alebo  ’Rujana‘. 

Ani tento rok nezabudnite na 
kvety bazy čiernej ( Sambucus 
nigra).  Výborné a zdravé sú 
obalené v cestíčku i nasušené 
do zásoby na liečivý čaj proti 
nachladnutiu. Plody sú mierne 
jedovaté, hlavne pre malé deti. 
Bazovú matku rozniesli po 
Európe Kelti. V minulosti na 
vidieku strážila každú stodolu.

 Po 15. 5. výsevy teplomilných 
zelenín von na záhony, napr 
fazuľa, uhorka, kukurica.

 Vyväzujte výhony na ovoc-
ných stenách a vretenách do 
vodorovnej polohy. Urýchlite 
plodnosť a obmedzíte rast. 

 Aspoň 2× týždenne prihnojujte 
pri polievaní prenosné rastliny - 
durmany, ibišteky, oleandre. 

 Nepretržite opatrne kyprite 
a plejte skalku. Vybrané druhy 
alpiniek rozmnožujte delením.

 Po odkvete prerežte zlatovku 
(Forsythia) a ostrihajte odkvitnu-
tý orgován (Syringa).

Plán prác na máj
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Najlepším zdrojom tieňa je zeleň 
v blízkom okolí terasy. Stromy, 
prirodzene alebo umelo vytvo-

rené bariéry z tují a krovín môžu tieniť 
a chrániť pred nárazmi vetra, dažďom 
aj pred hlukom, na druhej strane by 
však nikdy nemali uberať prirodzené 
denné svetlo interiéru domu ani tera-
se. Treba však počítať so sprievodnými 
javmi – spadaným lístím, plodmi 
a úlomkami vetvičiek, so všadeprítom-
ným peľom, hmyzom a sezónnym vtá-
čím koncertovaním. Kto sa naopak cíti 
uprostred prírody ako doma, môže si 
vytvoriť tienenie pomocou popína-
vých, najlepšie neopadavých rastlín. 
Okrem tieňa, hlukovej bariéry a žiadu-
ceho súkromia vhodne vybrané ovíja-
vé, popínavé alebo úponkové rastliny 
(vinič, vistéria, popínavé ruže, plamie-
nok a veľa ďalších) vôňou a vlhkosťou 
výrazne zlepšujú aj okolitú klímu. Väč-
šina týchto rastlín potrebuje na rast 
konštrukciu, ktorej funkciu spoľahlivo 
splní pergola, sieť natiahnutá medzi 
vztýčenými stĺpikmi, drôtené pletivo, 
armovacie siete, mriežka z latiek a veľa 
iných riešení.

Domová tieňohra
Proti nežiaducemu slnku vás môže chrá-
niť aj umiestnenie terasy. To sa riadi 
orientáciou stavby voči svetovým stra-
nám, výškou budovy a jej prirodzenou 
„tieňohrou“. Problémom je však efektív-
ne zatienenie otvorených plôch, teda 
strešných a záhradných terás a nekry-
tých balkónov. Najúčinnejšie (spravidla 
však najnákladnejšie) je pevné zatienenie 
– slnkolamy, presahujúce strechy, 
striešky a ďalšie konštrukcie, ktoré sú 
pevnou súčasťou stavieb.
Účinnú pomoc predstavuje aj materiálo-
vo odolná markíza, montovaná priamo 
na stenu budovy. Zachytí až 80 % slneč-
nej energie, pôsobí aj ako ochrana proti 
UV žiareniu. Varianty s tzv. otrasovým 
snímačom riešia aj pomerne závažný 
bezpečnostný problém, pretože zariade-
nie reaguje na náraz vetra alebo prvé 
kvapky dažďa, markíza sa automaticky 
zhrnie a nehrozí poškodenie fasády ani 
zariadenia. Súčasný trh ponúka aj účelné 
a všestranné výsuvné markízy bez nosné-
ho profilu (alebo s ním), ako aj elegantné 
kazetové markízy.

Aby tieň 
víťazil nad 
slnkom

Terasu má 
väčšina ľudí 
hlavne kvôli príjemným 
chvíľam vonku, najlepšie 
uprostred zelene, na 
čerstvom vzduchu. Aby ste 
si však vonkajšie 
posedenie mohli užívať aj 
v horúcom lete či dokonca 
v daždi, treba premýšľať o 
vhodnom zatienení, 
prípadne zastrešení. 
Variantov je mnoho...

KRÁĽ VO SVETE  
ŽALÚZIÍ

800 100 967  |  www.climax.cz
Vonkajšie žalúzie  |  Vnutorné žalúzie |  Látkové tienenie |  Markízy  |  Vonkajšie rolety  |  Siete proti hmyzu  |  Pergoly a zimné záhrady |  Fasádne látkové tienenie
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Meranie tieňa
Kým sa rozhodnete pre konkrétny typ tienenia, vytvor-
te si harmonogram oslnenia v exponovanom ročnom 
období. Nejde o nič iné než o zistenie, aké rozmerné 
tienenie treba v konkrétnom čase a či sa technické rie-
šenie vôbec vyplatí. Objednať si inštaláciu drahého za-
riadenia, keď priame slnko ožaruje terasu len hodinu 
denne či sedávate na terase len cez víkend, je skoro zby-
točné. Bohato postačí obyčajný slnečník.

 Kazeta – 
špička 
v ponuke 
kazetových 
markíz na 
ručné alebo 
motorické 
ovládanie 
(Climax)

 Konštrukčne 
jednoduchšie, a pritom 
rovnako efektívne je 
krytie otvoreného 
priestoru a vonkajšieho 
sedenia pomocou 
látkového „tieňa“ na 
ručné ovládanie (Climax)

 Komfort zaistí aj ovládateľné tienenie strechy pergoly 
z vodiacich  líšt a profilov na fixáciu látky a poťahu (Climax)

KRÁĽ VO SVETE  
ŽALÚZIÍ

800 100 967  |  www.climax.cz
Vonkajšie žalúzie  |  Vnutorné žalúzie |  Látkové tienenie |  Markízy  |  Vonkajšie rolety  |  Siete proti hmyzu  |  Pergoly a zimné záhrady |  Fasádne látkové tienenie
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Tieň na diaľkové ovládanie
Montážne jednoduché a technicky schod-
né sú výsuvné markízy pripevnené priamo 
na fasádu budovy. Modely so spúšťacím 
volánom (plachtou) chránia pred slnkom 
zhora aj z čelnej strany, a keď ich doplníte 
bočnými clonami, získate kompletnú 
ochranu. Akokoľvek sú spomínané riešenia 
funkčné, ľahko ovládateľné aj „múdro 
sebestačné“, posedenie v stane zmieta-
nom vetrom a zmáčanom prívalmi dažďa 

sa míňa účinkom a očakávaným efektom.
Potom je tu ešte tzv. markízoroleta – fasád-
na zvislá clona s výklopnými ramenami. 
Od fasádnych markíz sa tieto moderné 
clony líšia predovšetkým vyklápacou funk-
ciou v spodnej časti pohybu markízy. Výš-
kovo nastaviteľná časť poťahu ostáva vždy 
zvislá rovnobežne s oknom, druhá časť sa 
dá vyklopiť. Vyklápanie prebieha automa-
ticky vďaka integrovaným pružinám.

Stará dobrá pergola
Väčšinou drevená a konštrukčne veľmi 
jednoduchá stavba z povrchovo uprave-
ných trámov. Možné sú aj kompletné ko-
vové (najviac hliníkové) alebo plastové 
stavebnice so strechou (textílie a tkaniny 
s povrchovou úpravou proti dažďu, UV 
žiareniu a vetru) a bočnými zvinovacími 
stenami (roletami s okienkami). Plast 
však už na pohľad pôsobí umelo. Na trhu 
existujú aj varianty výsuvných pergol, čo 
je vlastne len obdoba známych markíz, 
a množstvo ďalších výrobkov.

Panely, paravány, slnečníky
Tvorí ich drevený rám, vyplnený nepohyb-
livými drevenými lamelami, prípadne plát-
nom (plocha asi 4 m2). Lamely umožňujú 
výhľad, bránia však prieniku slnečných lú-
čov a chránia aj pred vetrom. Panely sa za-
vesujú, prípadne sa posúvajú v hornej 
a dolnej koľajnici, v prípade potreby sa 
dajú zložiť. Toto technické riešenie má 
praktický význam: aj keď je panel veľký, 
kladie vetru menší odpor. Po skončení let-
nej sezóny sa panely aj s textilnou strieškou 
jednoducho zložia a v zime sa uskladnia. 

TEXT: Peter Pavlík, FOTO: archív

Bezdrôtová slnečná automatika 
Sunis Wirefree RTS vyhodnocuje 
intenzitu slnečného svitu a 
vydáva povely na vysunutie 
slnečných clôn do tieniacej 
polohy (Somfy)

Veterná automatika na ochranu pred vetrom. Pri 
prekročení nastavenej rýchlosti vetra sa tieniaci prvok 
vytiahne do bezpečnej polohy a zablokuje lokálne 
ovládanie diaľkovými ovládačmi (Somfy)

Bezdrôtový otrasový snímač Eolis slúži ako 
ochrana markízy proti silnému vetru (Somfy)

Slnečníky predstavujú trvalky. Ich jed-
noznačnou výhodu je mobilita, jednoduchá 
manipulácia a uskladnenie, možnosť výbe-
ru potrebného priemeru. Pri mnohých vý-
robkoch prekáža stredová „kuria“ noha, čo 
niektorí výrobcovia obišli bočnou nohou. 
„Klobúky“ sa dajú naklápať a dovybaviť rov-
nakými doplnkami ako ostatná tieniaca 
technika (kúrenie, osvetlenie). Kvalitné vý-
robky majú nohu z nehrdzavejúcej ocele 
a sú potiahnuté trvanlivou textíliou. 

ZÁHRADA terasy

62

60_62_RDSK05-06.indd   62 19.05.15   12:11



ko
m

er
čn

á
 p

re
ze

n
tá

ci
a

in
ze

rc
ia

Posedenie v tieni
Miesto na oddych, relax, poobednú kávičku alebo len tak, na príjemné 
posedenie s priateľmi. Časy, keď sa pergoly používali len ako doplnok 
pre umiestnenie popínavých rastlín sú dávno za nami. Dnes sa pergoly 
využívajú oveľa kreatívnejšie.

Odkedy sa pergoly začali vo veľkej miere 
využívať aj ako ochrana pred slnkom a daž-

ďom, zlepšila sa aj ich kvalita. Dnes sa pergoly 
vyrábajú z rôznych materiálov, z ktorých každé 
má svoje pre a proti. Stačí si nájsť tú variantu, 
ktorá vám najviac vyhovuje.
pokiaľ preferujete prírodný materiál, pravdepo-
dobne sa rozhodnete pre drevenú pergolu. Hodí 
sa do každého prostredia, vyžaduje však pravidel-
nú starostlivosť . aby malo drevo dokonalý 
vzhľad, treba ho ošetrovať povrchovými nátermi, 
ktoré predstavujú ďalšie časové a finančné 
 investície naviac.

Hliníková pergola bez zbytočných 
starostí 
ak hľadáte materiál, ktorý má dlhú životnosť, 
je pre vás vhodným riešením hliníková pergola. 
Hoci počiatočná investícia bude vyššia, určite sa 
oplatí. nebude vám robiť žiadne starosti, pretože 
si nevyžaduje žiadnu údržbu. 
pergolové konštrukcie panoramica od spoločnos-
ti Lamelland s.r.o., sú vyrobené z kvalitných hliní-
kových profilov, odolné proti nepriaznivým 
vplyvom počasia a ich vzhľad zostáva trvalo 
rovnaký. tvar pergoly sa odvíja od potrieb in-
vestora. môže byť samostatne stojaca, umiestne-
ná vo voľnom priestranstve, alebo kotvená zad-
nou stranou v opornej stene. Hliníkovú pergolu 
môžete farebne zladiť s vaším domov. Výber 
farieb pri takomto type pergoly je naozaj široký 
a vyhovie všetkým požiadavkám. ponuka farieb 
obsahuje okrem raL farieb aj šesť imitácií dreva.

Výber tienenia
pokiaľ plánujete pergolu využívať naplno, bude 
treba vyriešiť jej zatienenie. ak sa nechcete ob-
medzovať ani zlým počasím, treba uvažovať 
o tieniacich systémoch, ktoré zároveň poskytujú 

aj ochranu pred dažďom. aké sú teda možnosti , 
výhody a nevýhody jednotlivých spôsobov 
tienenia?
pri voľbe máte na výber z troch možností. prvou 
z nich je nadkrytie pergoly pevným materiálom. 
Výhodou tohto spôsobu je spoľahlivá ochrana 
pred dažďom, nevýhodou zase trvalé zakrytie 
vrchu a prípadne bočných stien pergoly, čo môže 
viesť k obmedzeniu účelu, na ktorý bola pergola 
pôvodne určená – pobyt na čerstvom vzduchu 
a kontakt s okolím. pri zastrešení nepriehľadným 
materiálom sa naviac zníži svetlosť pod pergolou. 
naopak, ak vyberiete priehľadný materiál, budete 
musieť uvažovať o dodatočnom tienení a ochra-
ne pred prehrievaním.

Pergoly s látkou
Druhou možnosťou sú pohyblivé tieniace systé-
my. Vyznačujú sa rozmanitosťou z hľadiska rieše-
nia, aj farebnosti. Väčšinou ide o látkové tieniace 
systémy, ktoré sa montujú samostatne na pevnú 
konštrukciu pergoly. ako tieniaci materiál sa 
používa pVc tkanina, špeciálne vyvinutá na tento 
účel. okrem toho, že musí byť dostatočne pevná 
a odolná, mala by zabezpečiť aj určitý stupeň 
ochrany pred ÚV žiarením. Hlavnou výhodou 
látkového tienenia je možnosť odokrytia pergoly 
v prípade, že tienenie už nie je potrebné. kombi-
náciou rôznych systémov sa dajú prekryť aj 
bočné steny, čo je výhodné najmä pri veternom 
počasí.

Lamelové tieniace systémy
alternatívou medzi pevným a látkovým prekry-
tím sú hliníkové naklápateľné systémy. Fungu-
jú na princípe naklápateľných lamiel, ukotvených 
v podpornej konštrukcii. ich naklápaním sa dá 
regulovať prestup svetla podľa potreby. tieniace 
lamely môžu mať rôzny tvar a veľkosť. pri úplnom 
zatvorení a dodržaní minimálneho montážneho 
sklonu je zaručená zároveň ochrana pred daž-
ďom. odvodnenie strechy je riešené odtokovým 
žľabom, alebo priamo cez nohy podpornej 
konštrukcie. 

Viac o jednotlivých druhoch nájdete  
na www.lamelland.sk

Ak sa neviete rozhodnúť, ktoré 
z riešení je pre Vás najvhodnejšie, 

obráťte sa na profesionálov 
so skúsenosťami. V Lamellande Vám 

pergolu navrhneme a vyrobíme 
na mieru presne podľa toho, aké 

sú vaše predstavy a plány.

KONTAKTY:

Infolinka: 0800 150 488
Tel.: 032/64 00 461,  mob. 0907 788 314
E-mail: predaj@lamelland.sk

Sídlo: Lamelland, s.r.o., Rybárska 1, 911 01 Trenčín

PERGOLY
TIENIACE 
SYSTÉMY PERGOL

www.lamelland.sk

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

verzia_7.pdf   1   4/23/2015   8:46:01 AM

Lamelland_PR_RDSK05-06.indd   63 18.05.15   13:51



Dôkladne zvážte svoje zámery, aby 
ste nešetrili tam, kde budete ne-
skôr ľutovať. Alebo aby ste nao-

pak nestavali zbytočne nákladnú stavbu 
pri rekreačnej chalupe, kam jazdíte raz 
za 14 dní či mesiac. Bazén a  následná 
úprava okolia je drahá záležitosť, ktorá si 
žiada stálu starostlivosť a ošetrovanie. 
Dodávatelia bazénov a  realizačné fi rmy 
často proklamujú názor, že „bazén robí 
jeho okolie“. Je to závažná skutočnosť, 
pretože sú s ňou spojené ďalšie náklady 
a práca. Okolie bazénu sa dá z pohľadu 

Bazén koldokola
Ak je bazén domyslený do všetkých detailov, vrátane úprav 
okolo neho, a napojený na dom, stáva sa ozdobou vášho 
pozemku a môžete ho dobre zapojiť do širších súvislostí vášho 
rodinného aj spoločenského života.

Dôležitá je bezpečnosť a tú zaistia 
napríklad zdrsnené protišmykové povrchy 
betónových dlažieb (PRESBETON)

ZÁHRADA bazén
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Prírodná žula – atraktívny materiál 
s takmer nekonečnou životnosťou (ak  
terasu realizovala odborná � rma), nevýho-
dou môže byť len vyššia cena.

Drevoplast, skrátene WPC – bezúdržbový 
materiál s vzhledom prírodného dreva. 
Odporúčajú sa produkty ze smesi zložené 
s 50 % dreva a 50 % PVC. Na trhu nájdete 
lacné produkty s diskutabilnou kvalitou, 
ale aj kvalitné produkty z dovozu i domá-
cej výroby. Ak vyberiete kvalitný materiál, 
je to terasa, ktorá vydrží dlhé roky. 

Výhody a nevýhody rôznych materiálov

Betónová dlažba – výhodou je bohatý 
výber od najlacnejších „sivých“ dlažieb až 
po dizajnové dlažby. Terasu pri bazéne 
vďaka tomu spravidla ľahko zladíte s ďalší-
mi betónovými prvkami v záhrade (chod-
níčkami, schodiskami), zvlášť ak sú kúpené 
u jedného výrobcu. Niektorí výrobcovia 
vyrábajú bazénové lemy na mieru.

Drevo je prírodný povrch, ktorý v prvých 
rokoch vyzerá rozhodne dobre, ale v kon-
takte s vodou a bazénovou chémiou veľmi 
skoro „odchádza“ a vyžaduje pravidelnú 
údržbu formou čistenia a natierania.

Terasa z liatych kamienkov – pomerne 
lacný variant, sú však aj atraktívne drahšie 
dekory, výhodou je priepustnosť vody 
a možnosť položiť si dlažbu svojpomocne.

Prírodný alebo umelý kameň – atraktív-
ny vzhľad (časté sú dlažby z pieskovca), 
dlažba sa dá „penetrovať“ a získa sýtejšie 
farby a vyššiu odolnosť proti zašpineniu.

TwinsonLima (Pressbeton)

Hortus Wood (KPP) Macao (Stone Art)

 Topstone Kameníctvo Pražský kámen
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Martin Veselý 
MOUNTFIELD

UNIKÁTNY TRU-INFRARED SYSTÉM
  ■ Zaručuje šťavnatejšie mäso
  ■ Zaisťuje rovnomerný ohrev (rozloženie tepla) 

po celej grilovacej ploche
  ■ O 30 % nižšia spotreba plynu oproti tradičným 

plynovým grilom
  ■ Rýchlejšia príprava grilovacích pokrmov
  ■ Grilovanie pri širokom rozsahu teploty 
  ■ Nedochádza k vzplanutiu pri odkvapkávaní tuku 

počas grilovania

Na slovenský trh prichádza 
americky výrobca grilu Char-Broil, 
ktorého vo svojej predajnej sieti 
exkluzívne zastupuje Mount� eld

Prečo sa tento výrobca rozhodol vstúpiť na slo-
venský trh a čím sú tieto grily výnimočné, nám 
odpovedal zástupca predajcu amerických grilov 
u nás, pán Martin Veselý zo spoločnosti 
Mount� eld.

Ako by ste charakterizovali grily Char-Broil?
Char-Broil je celosvetovo známy výrobca grilov a my 
sme veľmi radi, že môžeme našim slovenským zákaz-
níkom ponúknuť značku, ktorá patrí medzi najpredá-
vanejšie na americkom trhu. Medzi fanúšikmi grilova-
nia je táto � rma známa svojím inovatívnym 
prístupom k výrobe a využívaním moderných techno-
lógii v technike grilovania, ako je napr. Systém 
TRU-Infrared.
Ako tento systém funguje?
Systém TRU-Infrared zaisťuje rovnomerný ohrev 
po cele grilovacej ploche a mäso je vďaka tomu šťav-
natejšie, čo je pri grilovaní vždy dôležité. Zároveň tiež 
zabraňuje vzplanutiu pri odkvapkávaní tuku z mäsa 
a mäso tak nemáte vôbec spálené. (pozn. viac o systé-
me TRU-Infrared nižšie 
v info-gra� ke).
A aké typy grilov budete 
mať v ponuke? 
Predovšetkým tie klasic-
ké plynové. Ale našim 
zákazníkom ponúka-
me ako úplnú novinku 
aj elektricky gril a prenos-
ný gril s plynovým kartušo-
vým horákom. Navyše 
všetky tieto tri typy grilov 
majú systém TRU-Infrared.

Infračervené svetlo udržuje mäso šťavnaté

Patentovaná TRU-Infrared mriežka 
mení sálavé teplo na infražiarenie

Horúci vzduch

Plynový horák (využíva menej plynu)
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Základným predpokladom pre maximál-
ne využívanie bazénu so všetkým po-
hodlím je okrem iného aj citlivá úprava 
záhradných plôch v jeho okolí. Záleží na 
tom, či je záhrada už vybudovaná, alebo 
sa ešte len bude vytvárať – pri novostav-
be. Keď totiž kríky a stromy vyrastú, 
mohli by bazén a jeho okolie zatieňovať, 
prípadne zanášať lístím, peľom a ďalšími 
rastlinnými nečistotami. Bazén by nemal 
byť zatienený vlastným ani susedným 
domom. Pri plánovaní bazénu v záhrade 
preto berte ohľad na tieto zásady:

1 Bazén by mal byť  na mieste s maxi-
málnym oslnením – ideálne aspoň 10 
hodín slnečného svitu denne

2 Pri bazéne počítajte nielen s určitou 
spevnenou plochou na jeho obsluhu 
a prístup k vode, ale aj s relaxačnou 
plochou na opaľovanie atď. (ak túto 
plochu nenahrádza terasa domu)

3 Pri zastrešenom bazéne počítajte aj 
s určitým miestom za bazénom, kam 
sa bude zastrešenie odsúvať

4 Pôvodnú alebo novú rastlinnú vý-
sadbu riešte tak, aby ani v budúcnosti, 
keď vyrastie, bazénu netienila

5 Najkomfortnejší je typ bazénu za-
pustený do terénu

6 Bazénovú filtráciu a ostatnú techno-
lógiu podľa možnosti umiestnite do 
technických miestností domu, nie však 
ďalej než 15 m od bazénu a nie vyššie 
ako 1 m nad hladinou bazénu

7 Dbajte aj na ochranu súkromia, pri 
bazéne nemusíte byť každému na 
očiach ako vo výkladnej skrini. Dajte si 
pozor aj na to, aby vás pri relaxácii 
nerušil prípadný hluk z okolia, preto je 
ideálne umiestniť bazén ďalej od ulice.

8 Pomocné technológie bazénu (solár-
ne panely alebo tepelné čerpadlo) 
možno umiestniť v jeho blízkosti alebo 
na dom  (strecha, steny) – ušetríte 
miesto v záhrade

9 Pri všetkých úvahách si treba uvedo-
miť, že bazén by mal slúžiť vám a nie 
vy jemu

Deväť zásad pre 
bazén v záhrade

využitia rozdeliť na parkovú úpravu 
a úpravu povrchu v tesnej nadväznosti 
na vodnú plochu. Nadväzujúca plocha sa 
musí upraviť tak, aby sa do vody dalo po-
hodlne vstupovať, aby sa dalo pri bazéne 
sedieť, ležať a opaľovať sa či vykonávať aj 
ďalšie činnosti. Materiál, ktorý susedí 
s vodou, trpí rozmarmi počasia, tepelný-
mi zmenami aj účinkami bazénovej ché-
mie, musí byť estetický, odolný a odbor-
ne aplikovaný. Ak sa napríklad nedodrží 
správny postup pri ukladaní dlažby, ča-
som sa vám rozídu koľajnice mobilného 
zastrešenia a posuvný systém sa začne 
zadŕhať. Stačí jedna krutejšia zima. 

Hrana tvorí začiatok
Dôležitým rozhodnutím pre vonkajšie 
bazény je osadenie vrchného lemu alebo 
hrany bazénu. Má význam tak z hľadiska 
ohraničenia bazénu, ako aj z hľadiska es-
tetického vnímania a aj z hľadiska tech-
nického v prípade umiestnenia zastreše-
nia. Ak totiž osadíte lem bazénu vyššie, 
ako je vodná plocha, bude treba prípadné 
zastrešenie riešiť prinajmenšom o jeden 
meter širšie a dlhšie, ako keď bude obru-
ba prebiehať v rovnakej výške ako dlažba 
okolo vody. Kvôli tomu však môžu zase 

nastať problémy s nafúkavaním nečistôt 
do bazénu.

Možnosti materiálov
Pri výbere materiálov pre priľahlé plochy 
je v ponuke okrem často používanej kera-
mickej dlažby aj pieskovcová z prírodného 
alebo umelého materiálu, prírodný ka-
meň, klasický betón alebo dlažba z bieleho 
betónu, prírodné drevo či drevoplast. Mô-
žete sa rozhodnúť aj pre sypané kamienky 
do vopred upraveného pôdneho lôžka ale-
bo veľmi rozšírený variant zatrávnenia. 
Zvážiť treba nielen bezprostredné okolie 
bazénu, ale aj zladenie (či pôsobivý kon-
trast) s ďalšími materiálmi použitými v zá-
hrade na cestičky, schodiská, spevnené 
plochy... Od okolitých úprav a ich výberu 
bude závisieť nielen estetická kvalita cel-
ku, ale aj bezpečnosť a miera znečisťova-
nia bazénu. S tým posledným úzko súvisí 
aj potreba čistenia bazénu a spotreba dez-
infekčných prostriedkov. 
Myslieť treba aj na odvod dažďovej vody 
zo spevnených plôch okolo bazénu – na 
úpravu podložia, sklon plochy, prípadne 
použitie odvodňovacích prvkov...

TexT: Stojan Černodrinski, FoTo: archív

Nie náhodou sa hovorí, že bazén robí krásnym jeho okolie (MOUNTFIELD)

záhraDa bazén
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BRICKLAND SK, s. r. o.
Orešianska 11, 917 00 Trnava

Tel.: +421 (0) 33/53 44 004
GSM: +421 (0) 917 130 605

E-mail: brickland@brickland.sk

EXKLUZÍVNY PREDAJCA 
PRE PREŠOVSKÝ A KOŠICKÝ KRAJ: 

MOJETEHLY.SK
Exnárova 42, 080 01 Prešov 
Tel.: +421 (0) 902 488 000, 
E-mail: info@mojetehly.sk

LÍCOVÉ 
TEHLY 

OBKLADOVÉ 
PÁSIKY

TEHLOVÉ 
DLAŽBY

LÍCOVÉ TEHLY A OBKLADOVÉ PÁSIKY
to je najširšia ponuka sortimentu v SR

www.brickland.sk

Výhody použitia  
lícoVých tehál 
a obkladoVých pásikoV

Výhody použitia lícových tehál
■ ■■ Váš dom bude mať nezameniteľný, originálny 

vzhľad s maximálnou úžitkovou hodnotou 
a vynikajúcimi tepelno-izolačnými vlastnosťa-
mi. to všetko pri zachování maximálnej prie-
pustnosti pár stenou.

■ ■■ použité materiály sú ekologické, recyklovateľ-
né, bez akýchkoľvek chemických prísad alebo 
farbív. Je to náš pohľad na ekológiu a životné 
prostredie.

■ ■■ Fasády a steny sú bezúdržbové, len 
v miestach extrémne namáhaných, ako sú 
steny pri cestách, komíny, tehlové hlavice 
plotov, je vhodná impregnácia pre lepšiu 
údržbu.

■ ■■ Jedinečný tehlový vzhľad, spolu s výraznou 
úsporou energií, dodajú vášmu domu i obkla-
dové pásiky na certifikovanom zatepľovacom 
systéme BrickLanD pre novostavby aj rekon-
štruované budovy.

■ ■■ Vzhľadom k použitiu prírodných hlín a spôso-
bu výroby nutne dochádza k určitým rozme-
rovým a farebným odlišnostiam, ktoré sa však 
pri razených tehlách žiadajú, aby podporili 
jedinečný originálný výsledný vzhľad.

■ ■■ poznáme hodnotu peňazí. preto je rozhodujú-
cím kritériom pre náš tovar aj kvalita a služby. 
presvedčte sa o nich sami.

Výhody obkladových pásikov 
BRICKLAND

■ ■■ obkladové pásiky sú veľmi výhodným rieše-
ním. môžete použiť na novostavbách aj pri 
rekonštrukciách objektov, pretože sa lepia 
priamo na vnútornú či vonkajšiu stenu a ne-
vyžadujú samostatné základy

■ ■■ obkladové pásiky sa vyrábají prakticky 
v zhodnom sortimente s lícovými tehlami. 
Ďalšie podrobnosti a technické údaje o obkla-
dových pásikoch nájdete na 
www.brickland.sk.

■ ■■ Fasády a steny sú bezúdržbové, iba 
v miestach extrémne namáhaných, ako sú 
steny pri cestách, komíny, tehlové hlavice 
plotov, je vhodná impregnácia pre lepšiu 
údržbu.

■ ■■ obkladové pásiky tvoria tiež pohľadovú 
vrstvu certifikovaného zatepľovacieho systé-
mu BrickLanD.

Viac o montáži zatepľovacieho systému 
BrickLanD nájdete na WWW.BRICKLAND.SK

Lícové tehly 
a obkladové pásiky
Krásne a užitočné. Nie vždy sa tieto atribúty stretávajú. U lícových 
tehál áno. Vždy s nimi získate osobitý, originálny vzhľad rodinného 
domu, záhradných stavieb alebo interiérov. To je okamžitý efekt. 
Hneď po prvej zime oceníte ďalší ich prínos, tentoraz pre úsporu 
energií na vykurovanie. A po niekoľkých rokoch Vás nadchne to, 
že táto fasáda je bezúdržbová.
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K rozhodujúcim kritériám výberu 
kosačky patrí veľkosť pozemku, 
jeho členitosť, ako aj to, či ide len 

o trávnik, alebo bude treba kosiť sad so  
stromami a kríkmi. Od toho sa odvíja vý-
ber pohonu, výkonu a výbavy kosačky. 
Na väčšie a členité pozemky rozhodne 
nie sú vhodné elektrické a bezpojazdové 
kosačky, na malých predzáhradkách zase 
nenájdu plné využitie veľké benzínové 
stroje s pojazdom. Majitelia väčších po-
zemkov či záhrad s drevinami a kríkmi 
by však automaticky mali siahnuť po po-
mocníkovi s benzínovým pohonom, kto-
rý im ponúkne dobrý výkon a jednodu-
chú prácu bez potreby riešiť dlhý kábel 
a pripojenie k zdroju elektriny. 

Pre menšie pozemky
Jednoduché rotačné kosačky s elektric-
kým motorom sú určené na menšie po-
zemky so súvislou trávnou plochou. Prob-
lémom je tu predovšetkým obmedzenie 
pohybu užívateľa ťahaním kábla po po-
zemku. Lacnejšie elektrokosačky majú 
navyše malý záber, nízky výkon a mini-
málny objem zberného koša. Taká kosač-
ka je určená skutočne len pre tie najmen-
šie plochy. 
Zhrnutie: elektrické rotačné kosačky 
majú nízku hmotnosť, a preto sa s nimi 
výborne manipuluje v teréne. Oproti 
iným typom kosačiek je ich cena nižšia 
a náklady na údržbu minimálne, sú však  
vhodné len na kosenie menších pozem-
kov do 200 m2.

stroje
na kosenie
trávnika

10×
Aby ste už nemuseli tráviť 
starostlivosťou o záhradnú zeleň 
hodiny času a namáhať sa do úmoru, 
treba vlastniť správnu kosačku. 
S kvalitným a dobre vybraným strojom 
sa kosenie môže stať i relaxom.

ANGLICKÝ TRÁVNIK 
ĽAHKO A RÝCHLO
výrobca: Gardena, cena: 139,99 eur
www.gardena.sk
1  

Vretenová kosačka 
400 C pracuje tak, že pri 
tlačení stroja nožový 
valec a spodný nôž 
kosia či doslova strihajú 
steblá trávy bez toho, 
aby sa pritom navzájom 
dotýkali, preto kosačka 
pracuje nielen veľmi 
ticho, ale sa aj veľmi 
ľahko tlačí.
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Dôležité je zvážiť, akým spôsobom budete poko-
senú trávu spracovávať. Na výber máte väčšinou 
jej odhadzovanie, mulčovanie alebo zber. Na trhu 
sú kosačky, ktoré majú všetky tieto funkcie v štan-
darde, napríklad najvyspelejšie modely disponujú systémom 
4v1 – zvládnu zber, mulčovanie a zadný i bočný odhod trávy.

3
STROJ DO RUKY
výrobca: Gardena, cena: 199,99 eur
www.gardena.sk

5  
BENZÍNOVÝ PRACANT
výrobca: AL-KO, cena: 395 eur
www.al-ko.sk

2  
KOSIACI ROBOT 
NA TROCH KOLESÁCH  
výrobca: Husqvarna, cena: 1 755 
eur, www.husqvarna.sk

4  
ĽAHKÁ A VÝKONNÁ 
STRUNOVKA
výrobca: Ikra, záruka 7 rokov, cena: 
79 eur, www.mount� eld.sk

NÁŠ
TIP

Kosačka AL-KO Classic 51.5 VS-B Plus 
ponúka okrem úctyhodného záberu 
51 cm aj zbieranie, mulčovanie a bočné 
vyhadzovanie trávy, ale poteší i funkciou 
variospeed pre plynulý pohon kolies 
s nastavením rýchlosti od 2,5 
do 4,5 km/hod.

Robotická kosačka Husqvarna 
Automower 308 je vhodná pre 
menšie trávniky s rozlohou do 800 
m² a zvláda svahy so sklonom 
do 25 %. Vyniká odolnosťou, 
spoľahlivosťou a tichým chodom.

Elektrická kosačka PowerMax 37 E 
je vybavená motorom s vysokým 
krútiacim momentom, čo stroju 
zaručuje excelentný pohon, 
presné výsledky kosenia 
i optimalizovaný zber trávy. 
Ergonomická kosačka si bez 
námahy poradí s každým 
typom trávniku, a to 
i s vysokou alebo 
vlhkou trávou.

Strunovka RT 1530D (700 W) vyniká najvyšším výkonom 
elektromotora v ponuke. Možnosti polohovania v kombinácii 

s 30cm záberom strunovej hlavy umožňujú prácu 
v akomkoľvek teréne. Praktické je oporné koleso na vedenie 

hlavy pri skracovaní okrajov trávnika pozdĺž obrubníka.

6  
PARTNER PRI PRÁCI
výrobca: Honda, cena: 719 eur, 
www.honda.sk

Kosačka Honda Izy HRG 536 VKE so 
záberom 53 cm a ovládaním pojazdu 
Smart Drive, ktoré umožňuje vysoký 
komfort riadenia aj v členitých 
a svahovitých záhradách. 

náradie ZÁHRADA
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Model HRX 537 VYE disponuje variabilným 
systémom nastavenia pomeru zbieranej 
a mulčovanej trávy. Nový systém ovládania 
pojazdu Select Drive umožní otočením jedného 
tlačidla nastaviť želanú rýchlosť.  

Robotické kosačky
Ani tá najspoľahlivejšia robotická kosač-
ka možno nezvládne pokosiť úplne kaž-
dý kút záhrady, rozhodne by sa však nik-
dy a nikde nemala zastaviť. V prípade tých 
najspoľahlivejších robotických kosačiek 
však táto situácia nastane len zriedka, 
kým menej spoľahlivé modely prestávajú 
pracovať pomerne často. Vlastnosti, kto-
ré k spoľahlivosti robotickej kosačky pri-
spievajú najviac, sú výkon a inteligencia.

Strunové kosačky
Tieto malé a ľahké zariadenia sú určené 
na dokončovanie a zarovnávanie malých 
trávnatých plôch okolo stromov, kríkov 
a pod. Struny poháňa elektrický motor ale-
bo pri akumulátorových variantoch napá-
janie lítium-iónovou batériou. Veľmi nízka 
hmotnosť strunovej kosačky a široká mož-
nosť polohovania umožňujú bezproblémo-
vú manipuláciu. 

7  
MOTORIZOVANÁ
výrobca: Fieldmann, cena: 259,90 
eur, www.� eldmann.sk

9  
TERMINÁTOR
výrobca: Motor Jikov 
Green, cena: 
1 250 eur, 
www.mount� eld.sk

8  
NOVINKA NA TRHU
výrobca: Viking, cena: 149 eur
www.stihl.sk

PRISPÔSOBIVÁ
výrobca: Honda, cena: 1 189 eur
www.honda.sk
10  

Kompaktná a nenáročná elektrická 
kosačka ME 235 zaujme ľahkým 
ovládaním a nízkou hmotnosťou 
13 kg. Kôš na 30 litrov má 
integrovaný ukazovateľ naplnenia.

Rotačná kosačka FZR 4615-B s vlastným 
pojazdom, ktorý zabezpečuje štvortaktný motor. 
Disponuje systémom 4v1, ktorý umožní vybrať 
si, ako naložíte s pokosenou trávou. 

Bubnová kosačka BDR 
583 VARIO s plynule 
nastaviteľnou 
rýchlosťou na kosenie 
porastov a náletových 
krovín do výšky 1,5 m 
v náročných 
kopcovitých terénoch  
a horských polohách. 
Záruka 7 rokov.

TEXT: Adam Krejčík, FOTO: archív

ZÁHRADA náradie
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Bývanie s PSS, a. s.

Úlohou poistenia je zaistiť splate-
nie hypotéky za každých okol-
ností. Teda aby živiteľ rodiny 

v prípade úmrtia nezanechal rodinu v dl-
hoch a tá neprišla o bývanie. Potiaľto nie 
je čo riešiť – také zaistenie rodiny podce-
ňuje iba ignorant. Čo však v ďalších 
prípadoch?

Len 8 eur rozdiel v poistnej 
ochrane 
Banke stačí pri úvere dočasné rizikové ži-
votné poistenie, ktoré kryje iba úmrtie  
počas splácania úveru. Okrem smrti však 
hrozia ďalšie riziká, ktoré môžu brániť 
splácaniu vysokého záväzku a viesť až 
k exekúcii. Pri splátkach v stovkách eur 
treba zvážiť aj ďalšiu ochranu. 
Popri smrti netreba podceniť trvalé ná-
sledky úrazu, ktoré môžu človeku až zne-
možniť pracovať. Odškodnenie za malé 
úrazy (denná dávka počas liečenia, pobyt 
v nemocnici) je už na zváženie. Aj keď 
nikto z nás si nechce pripustiť závažnú 
chorobu, rozhodne sa odporúča ochrana 
aj proti tomu riziku. Poisťovne sa líšia 
nielen v rozsahu zahrnutých chorôb (od 
30 až po takmer 80), ale najmä v pomere 
mesačného poistného voči poistnej sume 
a priebehu progresie (čiže geometrické-
ho zvyšovania poistného plnenia). Prog-
resívne plnenie sa vzťahuje na výraznej-
šie poškodenia tela (typicky od 25 %, čo 
je zásadné poškodenie, ako napríklad 
strata ľavej ruky) a poisťovne sa v ňom 
výrazne nelíšia. Rozhoduje preto samot-
ná poistná suma: čím vyššia, tým väčší fi-
nančný vankúš máte k dispozícii, ak sa 
niečo stane. Čo je tiež dôležité, je poistná 
suma pri poškodeniach pod 25 % tela 
a percento plnenia z poistnej sumy. Po-
rovnanie je dosť zložité, lepšie je obrátiť 
sa na finančného sprostredkovateľa, kto-
rý má prehľad a niekoľkoročné skúsenos-
ti so životným poistením.

Poistenie straty zamestnania je zaujíma-
vý produkt - sľubuje ochranu pri strate 
práce a dovoľuje komfortné hľadanie no-
vého džobu bez akútneho tlaku hypoté-
ky. Výhodnosť však veľmi závisí od nasta-
venia. Pretože rolu hrá dôvod straty 
zamestnania, ochranná doba a tiež fakt, 
že príjem vám poisťovňa nenahradí na-
vždy. Pri správnom nastavení je to však 
užitočný produkt. Ak sa poistenie vhod-
ne vyskladá, cenový rozdiel oproti zá-
kladnému produktu je minimálny. Podľa 
prepočtu najväčšej finančnej poraden-
skej firmy OVB Allfinanz Slovensko je 
rozdiel medzi poistením len na riziko 
smrti voči poistke s pokrytím ďalších ri-
zík (práceneschopnosť, strata zamestna-
nia) iba 8 eur mesačne. Pri kvalitnom vy-
skladaní je teda na zamyslenie, či sa 
oplatí ušetriť túto sumu a riskovať fi-
nančné bezpečie vlastnej rodiny. 
 
Pozor na chyby, pripravia vás 
o poistné plnenie
Pri životnom poistení k úveru sa treba vy-
hnúť chybám, ktoré vás oberú o poistné 
plnenie. Napríklad nemá zmysel uviesť 
nepravdivé informácie o zdravotnom sta-
ve a súvisiacich životných okolnostiach 
(fajčenie, trvalé užívanie liekov). Pri ne-
pravdivých informáciách poisťovňa ne-
musí vyplatiť poistné plnenie dohodnuté 
v uzatvorenej zmluve: môže ho za istých 
okolností krátiť alebo (v horšom prípade) 
môžete byť obvinení z pokusu o poistný 
podvod. Rozhodne nemá zmysel zvoliť si 
najnižšiu poistnú sumu. Aj keď máte uzav-
reté poistenie, minimálna mesačná platba 
znamená aj minimálne poistné plnenie. 
Ak sa niečo stane, poistka vám nepomôže. 
Pri životnom poistení k úveru rozhodne 
platí, že dôkladné porovnanie a vhodný 
výber vám prinesie oveľa lepšiu ochranu.

TexT: Richard Menczer

Čitatelia RD sa pýtajú: 
Kúpili sme si starší rodinný dom. Mo-
mentálne sa tešíme z toho, že ho vôbec 
máme, ale časom si ho určite budeme 
chcieť trochu zmodernizovať, zveľadiť. 
Poradíte nám, ako by sme sa mohli na 
tento náš zámer pripraviť? 

manželia Vydarení, Trnava

PSS, a. s., odpovedá: 
Stavebné sporenie je výborná voľba 
na naplnenie vašich plánov. Vďaka 
priaznivému úroku na sporení a štátnej 
prémii (aj v tomto roku maximálne až 
66,39 €) výhodne a bezpečne zhodno-
títe svoje vklady na účte stavebného 
sporenia a pripravíte si prostriedky 
na svoju budúcu investíciu. Ak naspo-
rené a zhodnotené financie nevystačia 
na uskutočnenie vašich zámerov, po-
núkneme vám pestrú paletu úverov. 
Každý stavebný sporiteľ má po splnení 
podmienok zákonný nárok na stavebný 
úver. Jeho úrok je nízky a garantovaný 
počas celej doby splácania. Od prvej 
splátky po poslednú. Až do výšky 
50 tisíc € vám ho poskytneme bez 
záložného objektu, skúmania výšky 
vášho príjmu, manželom i bez ručiteľa. 
V prípade, že budete potrebovať finan-
cie na zmenu bývania skôr, ako získate 
nárok na stavebný úver, môžete siahnuť 
po niektorom z medziúverov. Tie najvý-
hodnejšie sa podmienkami približujú 
k stavebným úverom. Ale PSS, a. s., vám 
požičia na bývanie i bez predchádzajú-
ceho sporenia a poskytne vám výhodný 
úver aj na vybavenie domácnosti.

Financovanie bývania
Na poistenie hypotéky panujú dva názory. Časť ľudí ho berie ako 
nevyhnutné zlo a uspokojí sa s minimálnou požiadavkou banky. 
Opačný názor hovorí, že týmto prístupom absolútne podceňujeme 
riziká. Ako si teda vyvážene poistiť splácanie úveru?

11. Poistiť si splácanie úveru sa oplatí, ale…

Viac informácií vám poskytnú 
obchodní zástupcovia PSS, a. s., alebo 
ich získate na čísle 02/58 55 58 55 či 
na stránke www.pss.sk.
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KUBIS 74

Inteligentný Kubis 74 s garážou v cene! 
Riadené vetranie a vykurovanie, základová doska v cene!

priestranný 4-izbový dom s kuchyňou a otvorenou garážou. Garáž môžeme umiestniť aj na kratšiu stranu domu.

Inteligentné ovládanie domu
Výhodou tohto domu je regulácia teploty v každej miestnosti samostatne a vetranie riadené 
pomocou čidla co2 a potreby čerstvého vzduchu. inteligentný systém Siemens Synco living 
sa postará nielen o vykurovanie a vetranie, ale dá sa ľahko rozšíriť o ďalšie ovládacie moduly 
na riadenie osvetlenia, ovládanie cez internet, smartfóny a pod.

Súčasťou ceny domu je komín Schiedel, základová doska a otvorená garáž s pultovou strechou 
bez garážovej brány. nosná drevená konštrukcia garáže je umiestnená na pätkách a opláštená 
dreveným latkovým obkladom. toto jednoduché vzdušné riešenie poskytuje dostatok 
priestoru pre auto, alebo uskladnenie záhradného nábytku, bicyklov či palivového dreva.

Využite naše služby a stavajte s radosťou: 
Showroom ModerneDomy.sk

Hodonínska 27, 841 03 Bratislava
mobil architektky: 0949 70 80 80,

alebo 0949 70 80 81, 0948 70 80 78
e-mail: info@modernedomy.sk

podľa výkresov domu sa 
vyrobia na automatických 
linkách steny

Vložíme izoláciu, osadíme okná 
a v hale dokončíme 
aj termofasádu 

montáž začína skoro ráno 
a už popoludní sa môžete 
prechádzať v dome 

Druhý resp.tretí deň 
dokončíme strechu a do 30 dní 
aj kompletný interiér!

pôdorys prízemia pôdorys poschodia

■ ■■ úžitková plocha: 117,12 m2 
zastavaná plocha: 99,9 m2 
rozmery domu: 8,94 × 8,31 m

■ ■■ garancia ceny: žiadne dorábky, nadpráce 
či doplatky na stavbe 

■ ■■ skúsenosti: staviame až 500 domov 
ročne

■ ■■ úspora: nízke prevádzkové náklady 
vďaka kvalitnej konštrukcii

■ ■■ radosť: bývate už do 30 dní 
■ ■■ záruka: kvalitu našich domov 

potvrdzujeme 30-ročnou zárukou

Certifikáty a potvrdenie kvality našej práce
naše stavby zodpovedajú nárokom na súčasné úsporné a zdravé bývanie. kvalitu zaručuje európsky certifikát na celý dom, 
certifikát pôvodu dreva a značky kvality. trvácnosť stavby potvrdzujeme 30-ročnou zárukou a 45-ročnými skúsenosťami 
spoločnosti rD rýmařov.

garantovaná nízka cena
30-ročná záruka
22 000 realizovaných stavieb
už 44 rokov skúseností

92.715 EURcena domu s DPH na kľúč
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Porevolučná doba priniesla množstvo no-
vých, dovtedy neznámych pojmov, ako je 
napríklad „developer“. Internetový slovník 
ho prekladá pekným spojením  „stavebný 
investor“, každopádne ponúka i ďalší variant 
„vývojár“.  Z toho je jasné, že developer je 
postava kladná a jeho činy záslužné, pretože 
bez neho by sa žiadny vývoj nezaobišiel. 
Všimnite si, že developer vždycky myslí 
predovšetkým na obyvateľov lokality, ktorá 
padne do jeho hľadáčika, jeho vlastný zisk 
je až na poslednom mieste, ak nie je úplne 
cudne zamlčaný. Keď si napríklad zmyslí 
vtlačiť medzi nízkopodlažné domy na okraji 
metropole niekoľko výškových domov 
v takej odstupovej vzdialenosti, že by si 
starousadlíci mohli s novými obyvateľmi 
podávať na privítanie ruky z okna do okna, 
nie je to kvôli tomu, aby využil miesto 
s dobrou „adresou“, kdeže! 

TEXT: 
Markéta Klocová, 
šéfredaktorka

To sa len hlboko zamyslel a zistil, že to hlav-
né, čo obyvateľom tejto zelenej štvrte chý-
ba, je pocit klasickej mestskej zástavby. 
Skrátka tých starých úzkych uličiek , zašviha-
ných automobilovou dopravou, exhaláciami 
a zákazmi zastavenia, chápete, však?  
A to, že nové domy chce vyhnať až na dvoj-
násobok výšky tých pôvodných, nevedie 
snaha vytvoriť čo najviac lukratívnych bytov 
s výhľadom na celé mesto (pričom výhľad 
znemožní už tu stojacim činžiakom), ale 
čisto bohumilý úmysel: predstavte si, že 
zistil, že úbohým obyvateľom rozvojovej 
lokality zo všetkého najviac chýba nejaká 
výšková dominanta, podľa ktorej by sa 
mohli lepšie orientovať! Je len zhodou ná-
hod, že odhadovaný zisk z výstavby nových 
vežiakov sa bude plus mínus rovnať súčtu 
poklesu hodnôt pôvodných domov v okolí...
Developer však myslí i na pocity ľudí úplne 
pri zemi, v parteri zástavby. Predstavte si, že 
cestou domov alebo do školy musia chodiť 
cez nevzhľadné parkovisko a míňať prichád-
zajúce a odchádzajúce autá.

Nech žije vývoj! 
NA ZÁVER Isto uznáte, že to nie je žiadne terno. Preto 

developer navrhuje parkovisko čiastočne 
zastavať domami. Aby však neubudli miesta 
na parkovanie, spodné poschodia domu 
venuje garážam, uzavretým dráteným plo-
tom. Prechádzka okolo takých garáží bude 
určite porovnateľná s cestou ružovým sa-
dom, aspoň podľa vizualizácií, na ktorých je 
pletivo husto potiahnuté zeleňou derúcou 
sa z betónovej plochy... 
V skutočnosti teda developer vôbec nesta-
via byty a domy na predaj, to je len akýsi 
vedľajší produkt jeho hlavného cieľa, ktorý 
mu leží na srdci, a tým je rozvoj danej lokali-
ty. Škoda len, že mu to tak často komplikujú 
jej zaostalí obyvatelia... 

 

VYSTRÁJANIE V ZÁHRADE 
Prichádza leto, ideálny čas vyhnať deti 
z domu von. Aby na záhrade neškodili 
alebo si neublížili, zadovážte im 
zábavné, ale bezpečné herné prvky.

DOMÁCE 
VINOTÉKY  
Chladnička ani 
bežná pivnica nie 
sú ideálne miesta 
na uskladnenie 
vína.  Ušľachtilý 
nápoj si zaslúži 
správnu 
starostlivosť. 
Domáca vinotéka 
zaistí optimálne 
podmienky 
na uloženie 
drahocenných � iaš.  
Poradíme vám, ako 
si správne vybrať.

 REKONŠTRUKCIA KROVU  
Či už realizujete pôjdovú 
vstavbu, alebo len rekonštrukciu 
strechy, do krovu rozhodne 
nezasahujte bez posudku 
a požehnania statika. neodborné 
úpravy by mohli vážne poškodiť 
stavbu ako celok.

74

PRIPRAVUJEME
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TOTO JE VRCHOL
TEHLIARSKEHO KUMŠTU!

HELUZ FAMILY 50 2in1 – špička technologického vývoja.

Tehla s najlepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami na našom trhu 
je ešte vylepšená patentovaným spôsobom plnenia izolantom.
A to bez zmeny dôležitého funkčného rebrovania.

Moderný dom, ktorý nevyžaduje zateplenie, 
šetrí na energiách, prináša komfort a vynikajúcu klímu.

Komplexný stavebný systém s množstvom bonusov 
pre rýchlu a presnú výstavbu.

HELUZ FAMILY - tehly s najlepšou cenou 
vzhľadom na technické parametre. 

Múry sa už vymeniť nedajú, preto je rozumné 
vybrať si najlepšiu tehlu.

Presvedčte sa, prečo je tehla HELUZ na vrchole:

www.najlepsiatehla.sk

Infolinka: 0800 106 206
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MLADÁ RODINA
 MALÁ ALEBO ŽIADNA HOTOVOSŤ KLIENTA
Mladí ľudia potrebujú svoje fi nancovanie prispôsobiť. Nie je možné 
predpokladať, že mladá rodina stihla našetriť tridsať percent 
hodnoty domu, ako by ideálne vyžadovali banky.

 FINANCOVANIE DOMU VRÁTANE POZEMKU
Pretože väčšina rodín nedisponuje vlastným pozemkom, 
dokážeme Vám celý nákup pozemku fi nancovať úverom.

 NÍZKA MESAČNÁ SPLÁTKA 
Využívame najdlhšie splatnosti úveru a sme za svojich klientov 
garantom bankám poskytujúcich úver. Klienti ES potom získavajú 
výrazne výhodnejší úver

 DOMY S NAJNIŽŠÍMI 
 PREVÁDZKOVÝMI NÁKLADMI

Myslíme na rodinný rozpočet. Staviame výhradne 
nízkoenergetické domy. K vykurovaniu využívame najmodernejšiu 
technológiu tepelného čerpadla.

 VÝRAZNÉ ZNÍŽENIE SPLÁTKY 
 POČAS MATERSKEJ DOVOLENKY

Dokážeme reagovať na zmeny vo Vašom živote. Okrem zníženia 
splátky pracujeme aj s poistením proti výpadku príjmov. Hypotéka 
tak už nebude prekážkou v najradostnejšej etape v živote človeka.
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KATALÓG DOMOV ZADARMO OBJEDNÁVAJTE NA +421 37 655 99 11.

TIP PRE KVALITNÉ BÝVANIE

Dom Lenka 23
Výška splátky v programe MLADÁ RODINA
440 Eur/mesiac

Ocenenie KVALITNÁ FIRMA
2012 a 2013

Overené zákazníkmi
v Česku i na Slovensku

KVALITNÁ
tel.: 037 655 99 11, 0903 571 471

 info@ekonomicke-stavby.sk
www.ekonomicke-stavby.sk
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