
10/2015 29,90 Kč

UŽITEČNÝ MANUÁL PRO MAJITELE DOMŮ, CHAT A ZAHRAD

80 STRAN 

praktických 

rad a tipů pro 

váš domov

NA NÁVŠTĚVĚ
Dům ve � nském stylu 
s výhledem na Beskydy 
vytápí pravý � nský krb 

ČTĚTE UVNITŘ ČÍSLA: 
Teplo z krbů a kamen  Zdravé spaní 

 Překlady stavebních otvorů  Stavba svépomocí: 
zařizujeme interiér  Zimní zahrady  Nádrže 
na vodu  10× pomůcky pro péči o stromy

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

TÉMA: Podzimní obhlídka domu 
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Viega Advantix Vario

Estetický odtok na míru.

Advantix Vario – jeden sprchový žlábek, mnoho variant
Škála použití: od extrémně dlouhého po krátký, vždy na milimetr přesně. Varianty do rohu a – jako 
zde – do tvaru U. Design: moderně puristický z matné nebo lesklé ušlechtilé oceli, černý nebo bílý – 
hodí se ke každému vzhledu dlaždic. Úzký tvar a zavěšený můstkový rošt umožňují snadné čištění. 
Zase typická Viega. Vždy o krok napřed!

viega.cz/AdvantixVario

110071_AV_Milieu_215x280_CZ.indd   1 05.08.15   09:16



Vážení a milí čtenáři, 

ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, listujeme právě 
v redakci fotkami z vašich projektů roku, které jste 
nám zaslali v rámci naší soutěže, porovnáváme 
původní a výsledný stav a hádáme se, kdo si víc 
zaslouží hlavní výhru, tedy infrasaunu od fi rmy 
Mountfi eld. Věřte, že to není vůbec jednoduché, 
protože za každým vaším projektem je nějaký 
zajímavý příběh, spousta práce a nadšení – a ve vý-
sledku jistě i spousta radosti. Už teď tedy hlásím, že 
v mých očích vyhráli nejen všichni ti, kdo své dílo 
dokončili a poslali nám o tom zprávu, ale i ti, kteří se 
k akci odhodlali, jenom ji ještě nestihli dokončit. Můj 
jarní seznam „projektů roku“ čítal celkem sedm 
položek, z toho čtyři už jsou odškrtnuté (oprava 
zvlněné dřevěné terasy, malá „párty“ letní kuchyňka, 
natřená fasáda – tam, kde ještě nebyla – a vyměněná 
holá žárovka v suterénu domu za krásné LEDkové 
svítidlo). Pravda, pár úkolů ještě zbývá, mezi jinými 
již několikrát zmíněná loď stále ještě kotví na svém 
místě uprostřed zahrady, ale věřím, že i s ní dokáže-
me jednou pohnout. A třeba napadne v zimě tolik 
sněhu, že popojede sama!
Výsledky naší soutěže tedy přineseme až v příštím 
čísle, nicméně všem zúčastněným děkuji už teď. 
Přesvědčili jste nás, že zlaté české ručičky stále ještě 
existují a že nás čte spousta šikovných, pilných 
a akčních lidí. Těšíme se i nadále na vaše zprávy 
o tom, co se vám doma a kolem domu povedlo 
vylepšit, a v příštím roce se k podobné soutěži určitě 
vrátíme!
 
Markéta Klocová, 
šéfredaktorka

✁ZDE ODSTŘIHNĚTE

Objednávkový kupon
ANO, objednávám si roční předplatné 
časopisu  Rodinný dům (9 vydání následujících 
po mé  objednávce) za cenu 239 Kč.
JMÉNO A PŘÍJMENÍ:

ULICE, ČÍSLO DOMU:

TELEFON:

PODPIS:

MĚSTO (OBEC): PSČ:

 BANKOVNÍM PŘEVODEM, DOKLAD E-MAILEM NA:
 SLOŽENKOU, DOKLAD POŠTOU

ZPŮSOB PLATBY:

PS/2015/10

PŘEDPLATNÉ JE VÝHODNÉ
Časopis dostanete až do schránky. Za pouhých 239 Kč dostanete roční 
předplatné – 9 výtisků následujících po vaší objednávce. Noví předplatitelé 
v rámci ČR navíc obdrží jako dárek knížku Zázračný úklid v hodnotě 209 Kč. Tato 
nabídka je platná pro objednávky zaslané a uhrazené do 4. 11. 2015. Darujte 
předplatné a uděláte radost 9× ročně – stačí uvést adresu, kam má být časopis 
zasílán, a platební údaje si nechat zaslat na svůj e-mail. V případě zájmu vám 
zašleme pro obdarovaného darovací certi� kát s podpisem šéfredaktorky.

RYCHLÁ A POHODLNÁ OBJEDNÁVKA POMOCÍ SMS
Předplatné lze jednoduše objednat pomocí SMS zprávy. Zašlete kód: OBJ mezera 
RODDUM mezera JMÉNO mezera PŘÍJMENÍ mezera ULICE mezera Č. DOMU mezera 
MĚSTO mezera PSČ. Příklad: OBJ RODDUM Jan Novák Dlouhá 23 Praha3 13000. Takto 
sestavenou SMS zprávu odešlete na telefonní číslo 900 11 06. Za zprávu v max. délce 
160 znaků zaplatíte 6 Kč (včetně DPH). Technicky zajišťuje ATS Praha. V případě 
problémů volejte na infolinku 776 999 199 – pondělí až pátek, od 9 do 16 hodin.

Předplatné si můžete objednat také na  telefonním čísle 840 30 60 90 nebo 
e-mailem na adrese rodinnydum@predplatne.cz
Pro objednávku prostřednictvím pošty použijte předtištěný kupon, jejž vyplněný 
zašlete na adresu A.L.L. production, s. r. o., P. O. Box 732, 111 21 Praha 1

Při obnově předplatného získáte na 1 rok přístup 
k elektronické verzi časopisu včetně archivních čísel

Dárek pro nové 
předplatitele:
Bestseller 
Zázračný úklid
Kniha japonské odbornice 
na pořádek Marie Kondo pro-
mění váš domov jednou pro-
vždy v uklizenou oázu. Už 
žádné hodiny uklízení, koneč-
ně najdete řád, a to i v duši. 

Vydal Knižní klub, 
www.bux.cz, cena 209 Kč

Dárek pro nové 
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 6  Do detailu splněný sen
Dům uprostřed venkovské zástavby je 
originální, přesto neruší místní kolorit 

 12 V režii přírody
Na „pozemku snů“ vyrostl dům inspi-
rovaný Finskem 

 18 Jako za starých časů
Navštivte spolu s námi vodní mlýn 
v Hoslovicích na Strakonicku

25  Téma: Podzimní revize
Než napadne sníh a udeří mráz, vypla-
tí se vše připravit a zkontrolovat 

  ZAŘIZUJEME
 32 Podzimní siesta u kamen

Kachlová kamna a krby do jednadva-
cátého století rozhodně patří 

 36 Rošt je oporou zdravého spaní
Vývoj současných roštů a matrací kráčí 
ruku v ruce s lékařskými výzkumy

 38 Přítulní méďové
Slepte si originální hračku

40  Seriál: Komfort zařízených místností 
  Jak a čím vybavit interiér domu?

  STAVBA & DÍLNA 
 44 Instalace dveřních obložek

Zkušený řemeslník poradí s výměnou 
starých obložek za nové 

 46 Vychytávky se sádrokartonem
Neuvěřitelné možnosti sádrokartonu

48  S důvěrou v překlady
Minulost i přítomnost důležitého a ne-
zastupitelného stavebního prvku

  ZAHRADA
 52 Obývací pokoj pod širým nebem

Zahrada koncipovaná jako obytný 
a relaxační prostor pro celou rodinu

 56 Rady pro zimní zahrady
Všechno, co potřebujete vědět o stále 
oblíbenějších zimních zahradách

 60 Jak prodloužit zahradní sezonu
Víte, že vegetační sezonu v našem pod-
nebném pásmu můžete prodloužit?

 62 Říjen v zahradě
Zeleninu přezimující na záhonech 
namulčujte listím a vyčistěte jezírko 

 64 Výsadba ovocných stromů
Kdy a jak nejlépe sázet ovocné stromy 

 66  Zazimování bazénu krok za krokem
Odborníci poradí, jak „uspat“ bazén

68  Když vody není dost
Letošní suché období si vynutilo hle-
dat možnosti využití dešťové vody

70  Zaostřeno na dřevo na zimu
To nejlepší z vašich i našich fotoúlovků

72  10× údržba stromů
Vyberte si z deseti pomocníků na pod-
zimní šlechtění stromů a keřů

  SERVIS
 75 Novinky

Rady a tipy pro stavbu a domácnost
 76  Jak chytře ušetřit na vytápění

V oblasti vytápění se každá dobrá rada 
vrátí při nákupu topidla i při provozu

 80 Seriál: Stavba roubenky 8.
Okna v roubení a podlahové topení
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Katalog domů zdarma objednávejte na +420 377 825 782.

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

Další z rozsáhlé rodiny tolik oblíbených bun-
galovů Ekonomických staveb. Kristýna 8 svojí 
dispozicí nabízí komfortní bydlení až čtyřčlen-
né rodině. Děti si užijí luxusu vlastních prostor-
ných pokojů a rodiče jistě mile překvapí druhá 
koupelna přístupná přímo z ložnice.

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

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

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

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

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

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

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

Ocenění KVALITNÍ FIRMA
2010, 2011, 2012

Ověřeno zákazníky
v Česku i na Slovensku

ES_md10-228x295+5_m-r_kristyna8.indd   1 1. 9. 2015   13:51:51Bez názvu-1.indd   1 03.09.15   8:30
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Do detailu 
splněný sen 
Úhlednou stavbu s logicky řazenou kompozicí tvoří 
dvě vzájemně překřížené hmoty – tak trochu zjevení 
uprostřed venkovské zástavby. I přes svůj moderní 
vzhled však zapadá do místního koloritu. Proporce 
a přírodní fasáda totiž nevybočují z okolního 
kontextu – přesně podle přání majitele, který se 
s novým domem vrátil do svého rodiště.

Dva na sebe položené kvádry se liší 
fasádou i objemem. Rozsáhlejší 
podstava se otevírá jižnímu slun-

ci třemi výraznými prosklenými plocha-
mi, prakticky propojenými s terasou, za-
tímco menší část v patře skrývá dětské 
pokoje s koupelnou a pracovnu. Předstě-
na z cihelného zdiva funguje nejen jako 
příjemná estetická složka domu, ale vy-
tváří také izolační mezeru navrstvenou 
na samotnou konstrukci stavby. Díky ní 
se v létě vnitřní stěna nepřehřívá a v zimě 
naopak udržuje stálou teplotu. Horní 
předsunutou hmotu odlišuje od přízemí 
obklad ze sibiřského modřínu. „Dřevo už 
získalo svou patinu, cihly prorůstají me-
chem a dům tak nekřičí,“ komentuje ma-
jitel volbu přírodních materiálů, které 
byly součástí důkladně promyšleného 
projektu, nad nímž strávil společně s ar-
chitektem Vítem Sladkým ze studia 
Maviom dva roky plné konzultací.

Technologie pro snadný provoz
Snem obou manželů bylo moderní bydle-
ní s nízkými provozními náklady. Tech-
nologie spojené s nízkoenergetickým 
standardem jsou tedy nedílnou součástí 

Architektonickou kompozici domu tvoří dva 
kvádry: přízemí je obestavěno přizdívkou  
z režných cihel a obsahuje společnou obývací 
část, ložnici rodičů a zázemí, na něm je 
uloženo patro s dětskými pokoji, obložené 
neupraveným modřínovým dřevem

rodinný dům návštěvA

7www.mujdum.cz
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topného systému celého domu. Rekupe-
race zajišťuje výměnu starého vzduchu 
při současném ohřevu či ochlazení nově 
nasávaného vzduchu zvenčí – to podle 
ročního období. Zvláště v létě funguje 
jako vítaný pasivní zdroj ochlazení. „Mu-
seli jsme se naučit nevětrat,“ říká majitel 
a přiznává, že to nebylo úplně jednodu-
ché. Přesto si pochvaluje stálý přísun čer-
stvého vzduchu a stabilní teplotu 
v domě. K celkové tepelné pohodě přispí-
vá i fakt, že stavba je orientována obytný-
mi částmi k jihu. Technické prostory, jež 
není třeba vytápět, zůstávají při její se-
verní stěně. Do ložnice rodičů, kuchyně 
a obývacího pokoje s jídelnou proudí 
slunce korigované centrálně ovládaným 
systémem stínicí techniky. 
„Bez venkovních žaluzií by dům nefungo-
val,“ říká majitel. Lamely žaluzií zachycu-
jí z 90 % světelné paprsky ještě před 
okenní tabulí a tím zamezují skleníkové-
mu efektu. Jejich termoregulační schop-
nosti však nespočívají jen v odrazu slu-
nečních paprsků. Vzhledem k vrstvě 
vzduchu, která vzniká mezi nimi a skle-
něnou plochou okna, slouží za chladných 
nocí jako dodatečná tepelná izolace.

 Jídelní stůl s motivem šachovnice 
ozvláštňuje celý prostor jídelny. 
Výtvarný koncept interiéru tvoří 
kontrast bílé omítky, skla, přírodního 
dřeva a pohledového betonu

 Kuchyň je záměrně oddělena 
skleněnými posuvnými dveřmi, které 
korespondují s velkoplošnými 
prosklenými plochami i se zábradlím 
schodiště

stavby a plně ji ovládají. Majitelé si tak 
splnili sen o vlastním pohodlném bydlení 
bez kompromisů. Díky systému cirkulace 
vzduchu s rekuperací tepla, podlahové-
mu topení a tepelnému čerpadlu s ploš-
ným kolektorem si zajistili pohodlné 
a úsporné vytápění domu. Tepelným čer-
padlem země/voda proudí teplo z okolní 
zeminy a skrze kondenzátor přechází do 

8
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  Dřevěné samonosné schodiště vytváří 
dynamický prvek v jednoduchém interiéru.
Je, stejně jako další nábytek včetně vestavěných 
skříní a vybavení šatny, dílem bratra majitele 
domu, zkušeného truhláře

  Konstrukční detaily, včetně posuvných 
skleněných dveří či osazení skleněného zábradlí, 
měl na starosti sám pán domu

Slovo architekta 
Stínicí technika je pro níz-
koenergetický projekt klíčo-
vá. Venkovní žaluzie totiž 
nejen stíní, ale také chrání 
místnosti před přehřátím 
v létě a před tepelnými ztrá-
tami v zimě. Architekt mys-
lel na vhodnou stavební 
přípravu již ve fázi plánová-
ní. Proto mohly být venkov-
ní žaluzie a celá kabeláž 
motorického ovládání zabu-
dovány pod omítku. Po kon-
zultaci se majitelé rozhodli 
pro technicky dokonalejší 
typ venkovní žaluzie Climax 
Z-90, který má spodní hra-
nu hliníkové lamely opatře-
nu plastovým těsněním. To 
zaručuje v kombinaci s tva-
rem lamel dokonalé doklo-
pení a tím i maximální stí-
nění. V každém pokoji mají 
ovladač a pootočením koleč-
ka naklopí žaluzie do poža-
dované polohy. Pomocí cen-
trálního ovladače lze 
například v létě zatáhnout 
žaluzie na celé jižní straně 
domu.

rodinný dům návštěva
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Autoři 
Ing. arch. Martina Sladká
Vystudovala Fakultu stavební 
ČVUT Praha, obor pozemní 
stavby a architektura, odbornou 
praxi získala v ateliéru Facis 
architekti, je spoluzakladatelkou 
ateliéru Maviom

KontAKt 
Maviom architekti, Žďárská 717, Nové Město na Moravě, www.maviom.cz

technické údaje
Zastavěná plocha RD: 123 m2

Užitná plocha RD: 146 m2

Konstrukce: nosné stěny – cihelné zdivo tl. 250 mm; tepelná izola-
ce obvodového zdiva min. vlna 160 mm, vnitřní schodišťová stěna 
a stropy – monolitický železobeton; fasády – provětrávané, vnější 
přizdívka z cihelného zdiva, dřevěný obklad (sibiřský modřín)
Výplně otvorů: okna (vč. vchodových dveří a dveří na terasu) 
z hliníkových profilů, interiérové dveře jednoduché, bílé, bezfalco-
vé od Truhlářství Petr Vaněk
Střecha: plochá, obrácená skladba, tepelná izolace – polystyren 
100+150 mm, přitížena kačírkem
Vytápění: tepelné čerpadlo Alpha Innotec – systém země/voda 
s akumulačním zásobníkem TUV; teplovodní podlahové vytápění
Stínicí technika: venkovní žaluzie Z-90 od Servis Climax, a. s.
Elektroinstalace: sběrnicový systém inteligentní instalace E-gon

PAtRo
1 pokoj
2 pokoj

PříZEMí
1 garáž
2 sklad
3 terasa

4 obývací prostor
5 kuchyň
6 spíž
7 WC
8 chodba

9 zádveří
10 šatna
11 koupelna
12 šatna
13 ložnice

3 pokoj
4 koupelna + WC

1

4 3

2
1

2

3

4
5 6

7 9 10

8

13

11

12

Ing. arch. Vít Sladký
Absolvent Fakulty stavební, obor 
pozemní stavby a architektura, 
a Fakulty architektury ČVUT 
Praha. Působil v ateliéru Facis 
architekti a ADR, v r. 2011 založil 
vlastní studio Maviom architekti
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Spolupráce na všech úrovních
Interiér domu odráží potřeby čtyřčlenné 
rodiny s citem pro moderní zařízení. Kor-
pus stavby ze železobetonu se propisuje 
i do vnější úpravy monolitických stropů, 
kde zůstává přiznaný beton se strukturou 
bednění. Ozvláštňuje jinak čistě bílé stěny 
a podlahy z dřevěného masivu. Kombina-
ce přírodních materiálů a střídmé formy 
dodává interiéru punc kvalitního moder-
ního obydlí, kde kvalita provedení hraje 
prim a vytváří scénu pro jednoduché účel-
né vybavení. Na první pohled je znát, že 
některé detaily jsou funkčně promyšleny 
a že střídmé interiérové prvky hraničí se 
skulpturálním uměním. 
Jednoduché pojetí moderního domu bylo 
pro místní novinkou. Aby předešel oba-
vám sousedů z netradiční stavby upro-
střed klasické zástavby, neponechal maji-
tel při realizaci domu nic náhodě. „Vše je 
v komunikaci. Před stavbou jsem došel na 
zastupitelstvo, ukázal plány a náš projekt 
všem vysvětlil,“ říká místní rodák o pre-
ventivním opatření, které zabránilo zby-
tečným domněnkám.

TexT: Daniela Rígrová, foTo: Vavřinec Menšl

  Dětské pokoje  
v patře jsou 
vybaveny převážně 
zařízením z Ikea. 
Jednoduchý nábytek 
krásně vynikne  
v kontrastu  
s výraznou 
strukturou dřevěné 
podlahy a červenými 
doplňky

 Minimalisticky 
vybavený relaxační 
prostor působí díky 
výrazně červené 
barvě živě 
a dynamicky

Garáž pro dva automobily stojí 
samostatně mimo dům a ladí s jeho 
architekturou. Předokenní hliníkové 
žaluzie korespondují s horizontálním 
modřínovým obkladem a časem se 
sjednotí s šednoucím dřevem 

rodinný dům návštěva
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V režii přírody
Po návratu z pracovního pobytu ve Finsku hledal náš hostitel nové bydlení blízko místa, kde 
vyrůstal. Nastěhovat se do hotového nebo koupit dům k rekonstrukci se ukázalo jako běh 
na dlouhou trať, náhoda mu ale přivedla do cesty doslova „pozemek snů“ v místě, které léta znal.

Slunný jižní svah, úchvatný výhled 
na ladné křivky hřebenů Beskyd, 
klidné místo téměř bez sousedů, 

do města autem pár minut – šance, které 
se neopakují, nelze odmítnout. Pobyt 
ve Skandinávii a potřeba bydlet co nej-
rychleji ve vlastním směřovaly k jasné vol-
bě: manželé se rozhodli pro montovanou 
dřevostavbu v podobě moderního srubu. 
Inspirovali se u finských dodavatelů, dis-
pozici domu si však navrhli sami a realiza-
ci zadali místní stavební firmě, která se 
na tento typ staveb zaměřuje a může se 
opřít o dlouholeté zkušenosti.

Osvědčené principy 
Pohled na hlavní průčelí naznačuje, že 
po tisíciletí uplatňovaný princip symet-
rie je v architektuře stále platný a funkč-
ní. Jednoduchý obdélníkový dům se sed-
lovou střechou je rozdělen ústředním 

12
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 Pohled do společné obývací části. 
Kromě laminátové plovoucí podlahy 
a kuchyně tu převládají přírodní 
materiály. Šedý kámen harmonicky ladí 
s tmavou i světlou lazurou smrkového 
dřeva. Krb má charakter masivní skály – je 
téměř  kompletně (kromě dvířek, roštu 
a popelníku) vystavěn z mastku, který se 
těží v lomu u finského města Nunnanlahti. 
Má ideální vlastnosti pro komfortní 
a úsporné topení

 Na schodišťový prostor v podkroví 
navazuje hala, která slouží jako druhý 
obývací pokoj. Přes zábradlí je vidět 
do krajiny i dolů do přízemí a prosklený 
rizalit  sem přivádí  slunce po většinu dne

Slovo majitele
Finský krb NunnaUuni se 
mi líbil, protože je celý 
konstruován z jednoho 
přírodního materiálu. 
Krbové těleso se zahřeje 
velmi rychle a pak vyza-
řuje teplo až dva dny. 
Po dvou hodinách inten-
zivního topení můžeme 
přestat přikládat a myslet 
na vytápění. To je velmi 
pohodlné. Navíc krb Nu-
nnaUuni funguje jinak 
než běžná šamotová to-
peniště. Vyhnuli jsme se 
obvyklé chybě, kdy si ma-
jitelé nízkoenergetických 
domů pořídí výkonný 
krb, aby ještě více šetřili. 
Výsledek bývá opačný 
– v domě je brzy přetope-
no a musí se otevřít okna. 
Náš krb sálá pomalu 
a rovnoměrně, takže 
k přehřívání a plýtvání 
energií nedochází. Navíc 
všechno dřevo se při vy-
sokém žáru dokonale 
spálí.

Trojboký prosklený rozalit v hlavním průčelí 
propojuje přízemí s podkrovím  

Koupelny s obklady v tlumených přírodních 
barvách korespondují se stylem celého interiéru

14
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proskleným arkýřem, který prochází 
z přízemí do podkroví. Prosklená plocha 
dodává domu členitost, vzdušnost, rozši-
řuje výhledy ven a bohatě prosvětluje 
vnitřní prostor. Centrum přízemí tvoří 
společný obývací prostor se sezením 
a krbem, otevřený do jídelní a kuchyňské 
části na západní straně. Východní část 
zaujímá samostatná pracovna, sociální 
a technické zázemí. Vstupní prostory 
jsou orientovány na sever. 
Po otevřeném schodišti vede cesta z obý-
vacího prostoru do ústřední haly v pod-
kroví. Ta slouží jako „soukromý“ obývací 
pokoj, určený pro relaxaci čistě v kruhu 
rodiny. Dispozice je téměř symetricky 
rozdělena na 4 místnosti – 3 pokoje 
a velkou rodinnou koupelnu, vedle scho-

diště ještě zbylo místo na malou šatnu. 
Protože na komfort se myslelo vždy až 
v první řadě, přízemí i patro jsou lemová-
ny terasami a z každé obytné místnosti 
(i koupelny v podkroví) lze vyjít přímo 
ven na čerstvý vzduch. 

Vše čistě přírodní 
Dům byl smontován na místě rychle 
a přesně jako stavebnice z předem vyrobe-
ných dílů. „Už ve Finsku jsem si ověřil, že 
dřevo má vynikající tepelněizolační vlast-
nosti a navíc vytváří příjemné klima, 
v němž se dobře dýchá. Vybrali jsme si 
roubenou konstrukci z lepených dřevě-
ných hranolů, protože je pevná a lepené 
hranoly jsou mnohem stabilnější a méně 
pracují než masiv. Po finském vzoru jsme 

Krb finské znač-
ky NunnaUuni je 
unikátní jak 
svou konstrukcí, tak svými vlastnostmi. 
Speciální kámen, z nějž je krb vysta-
věn, s vysoce hutnou strukturou snese 
žár až 1 200 °C, takže jej lze použít 
i přímo v topeništi. Je schopen velmi 
rychle naakumulovat maximální 
množství tepla a pak jej pomalu, dlou-
ho vyzařovat do prostoru, plynule 
a rovnoměrně na všechny strany. Účin-
nost krbu se ještě zvyšuje tím, že spali-
ny neodcházejí přímo vzhůru do komí-
na, ale vedou důmyslným kouřovodem 
uvnitř krbového tělesa. Díky tomu 
předají kameni mnohem více tepelné 
energie (účinnost dosahuje až 85 %).

zaujalo nás

15www.mUJDUm.Cz
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dbali nejen na energetickou úspornost, 
účelnost a design, ale i na ekologická hle-
diska,“ vysvětluje pán domu. Celá stavba 
i interiér jsou z přírodních materiálů – 
dřevěné profily a fošny ze smrkového dře-
va, dřevěná okna, tepelná izolace z ovčí 
vlny, finské ekologické laky atd. Jen v pří-
zemí je z praktických důvodů plovoucí po-
dlaha, protože dům má podlahové vytápě-
ní. Domácnost využívá k vytápění čistou 
energii země (tepelné čerpadlo se zemním 
vrtem) a speciální finský krb z mastku, 
což je rovněž vysoce ekologické. 

Jiný než ostatní
„Při stavbě domu jsem hledal vždy kvalitu 
a originalitu,“ pokračuje hostitel. „Jiná ře-
šení, jiné technologie a jiné výrobky, než 
u nás běžně potkávám. Záměrně jsme si 
vybrali kombinaci tmavě mořeného a bě-
leného dřeva a té se držíme v celém inte-
riéru. Všechna okna i dveře mají obložky, 
stropy, podlahy a obklady jsou olištovány, 
pečlivě vybíráme nábytek a veškeré vyba-
vení.“ Tato filozofie se odrazila ve výraz-
ném interiéru a pohodě domova. 

Při zařizování interiéru domu se majitelé neřídili  
výhradně současnými trendy, ale hledali vysokou 

kvalitu a originalitu. Harmonie, jedinečnost 
a nadčasovost jsou hodnoty, které vytvářejí domov

Za hezkého počasí se bydlení stěhuje ven na terasy a balkony, které dům obklopují ze tří stran TexT: Jitka Pálková, FoTo: archiv R & B Tsekki

Hlavní vstup do domu vede ze severní strany, 
takže slunci nastavují tvář jen obytné 
místnosti. Aby se minimalizovaly tepelné 
ztráty, má dům severním směrem jen několik 
malých oken

16
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Ve dvou nám to šlape líp
Junkers a Bosch se spojili a vytvořili silný tandem

Ikona tepelné techniky Junkers se za více než 120 let od svého založení 
stala předním dodavatelem tepelné techniky s širokým portfoliem 
výrobků pro vytápění a ohřev teplé vody. Díky spojení se značkou 
Bosch, předním výrobcem domácích spotřebičů a elektrického nářadí, 

tvoří dokonalý tandem ve světě inovativních technologií a kvality již od 
roku 1932. Představujeme vám nový komunikační styl značky Junkers 
pod křídly Bosch, který ještě více usnadňuje orientaci na poli tepelné 
techniky. Vítejte ve společnosti pokroku a dokonalosti.

silný tandem

Bosch_Junkers_inz_215x137_v01.indd   1 24.8.2015   11:47:16

Technické údaje
Zastavěná plocha: 147 m2 (bez 
terasy)
Užitná plocha: 198 m2 (bez teras) 
Konstrukce: betonová základová 
deska a základové pasy, roubená 
dřevostavba z lepených smrko-
vých hranolů, dřevěné trámové 
stropy, dřevěný krov, střešní 
krytina Röben Monzaplus
Skladba obvodové stěny: inte-
riérový obklad (falešné roubení 
ze smrkových fošen, popř. sádro-
vláknitá deska na dřevěném 
roštu), instal. mezera pro rozvody 
TZB, parobrzda, tep. izolace z ovčí 
vlny, distanční tkanina na latích, 
větraná vzduch. mezera, stěna 
z lepených dřevěných hranolů
Výplně otvorů: okna dřevěná 
euro s izolačními trojskly, dveře ze 
smrkového masivu do obložko-
vých zárubní
Vytápění: teplovodní podlahové, 
zdroj energie tepelné čerpadlo 
systém země/voda, mastkový 
akumulační krb NunnaUuni 

 příZemí
1 koupelna a sauna
2 WC
3 technická místnost

 paTro
1 ložnice rodičů
2 terasa
3 koupelna + WC

4 pracovna
5 terasa
6 obývací pokoj

4 šatna
5 hala
6 pokoj

7 kuchyň 
8 sklad
9 zádveří

7 pokoj
8 balkon

Dodavatel
Dřevomont aZ, s. r. o.
www.drevomont-az.cz
r & B Tsekki, Finské akumulační krby
Králova 1283, Valašské Meziříčí,
www.nunnauuni.cz

1

1

2

3

4 5

6 7

8

2

3

3 4

7

6

5
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Jako za starých časů
Všímáte si hnědých informačních tabulí, které začaly před pár lety přibývat okolo českých silnic? 
Upozorňují na památky a pozoruhodná místa, která můžete právě v tom kterém okolí navštívit. 
Přinášíme vám příběh jednoho takového mlýna. 

Pokud cestou na Šumavu odbočíte  
kousek za Strakonicemi z hlavního 
tahu, rozhodně neprohloupíte. Ro-

mantická krajina v těchto místech skrývá 
poklad jedinečný svým vzhledem i příbě-
hem o neobyčejné lidské paličatosti a za-
rputilosti, díky které se nám zachoval 
nejstarší vodní mlýn v Čechách.
Tento vodní mlýn leží v obci Hoslovice, 
asi sedmnáct kilometrů od Strakonic. 
Stačí malá zajížďka a z rušné silnice se 
rázem ocitnete zpátky v čase o více než 
sto let.

Žádný velký luxus
Mlýn tvoří tři stavby: samotný mlýn 
s obytnou částí, chlévy s kolnou a stodo-
la. Dvůr areálu uzavírá obdélná zděná ka-
menná budova chlévů se sedlovou stře-
chou krytou došky a brána. Na chlév 
navazuje kolna pro vozy, zemědělské 
stroje a nářadí. Podstřeší bylo využíváno 
jako seník. Ke střední části dvorního prů-
čelí chlévů jsou přistavěny ojedinělé rou-
bené prasečí chlívky. K vodnímu mlýnu 
samozřejmě patří i rybník s náhonem, 
sad a louky a původně i polnosti.

Obytný dům s mlýnicí je patrové stavení 
téměř čtvercového půdorysu o rozmě-
rech asi 12 x 16 metrů. Široká valbová 
střecha je krytá došky. Obvodové kon-
strukce jsou zděné kamenné. Obytná 
část, patrové komory a šalanda jsou srou-
beny z mírně přitesaných trámů. Stropy 
jsou povalové, v mlýnici je strop ze širo-
kých fošen. Ze vstupní síně je přístup do 
čtyř prostor. Černá kuchyně je přizpůso-
bena otopnému systému se sporákem, 
který je spolu s pecí nejvýraznějším prv-
kem sousední světnice, v níž se dochova-

18
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protože museli obdělávat půdu a starat 
se o zvířata.

Kam až paměť sahá?
Podle historických zkoumání a dendro-
chronologického průzkumu trámů v sýp-
ce se prokázalo, že mlýn tu fungoval již 
od 14. století. 
Hoslovický mlýn byl jedním z největších 
hospodářství v okolí, a to až do 20.    let mi-
nulého století, která znamenala přelom 
v technologii mletí obilí. Skoro všechny 
mlýny na našem území v té době přechá-
zely na válcové mletí, což se v Hoslovi-
cích nestalo. Zachovalo se zde jednodu-
ché „české složení“ s jedním mlýnským 
kamenem, násypkou a ostatními potřeb-
nými součástmi, vše převážně ze dřeva. 

Mlýn tak byl nadále používán jako šrotov-
ník a fajnová mouka se zde již nemlela, 
jedině snad pro potřebu hospodářství. 
Kdyby poslední majitelé nebyli takoví pali-
čatí samorosti, už dávno nezbyl z původ-
ního mlýna ani kámen. Díky tomu, že se 
s nástupem komunistického režimu izolo-
vali od okolí, je mlýn včetně dalších staveb 
a pozemků v autentickém stavu tak, jak 
jej znali obyvatelé Hoslovic po staletí. Ne-
byla zde dokonce ani zavedena elektřina, 
vodovod, koupelnu a splachovací WC bys-
te také hledali marně. Máme tedy jedineč-
nou šanci vidět, jaký byl tradiční venkov-
ský způsob života začátkem 20. století.

Tvrdé mlynářské palice
Způsob života posledních vlastníků, kteří 
se od padesátých let izolovali od společ-
nosti kvůli nejrůznějším perzekucím, 
kterými jim tehdejší komunistický režim 
neustále ztrpčoval život, byl výjimečný. 
Vlastně to začalo už starým a svérázným 
otcem Harantem, který se rozhodl zcela 
ignorovat příchod druhé světové války 
a vznik protektorátu. Také jeho synové 
odmítli veškerý technický pokrok a do-
konale se odřízli od společnosti.  
Ze dvanácti sourozenců zůstali trvale ve 
mlýně bratři Karel a František. Po několi-
ka letech se za nimi přistěhovala nepro-
vdaná sestra Anna. Na výzvy ke vstupu do 
JZD Harantovi vůbec nereagovali. Snažili 
se uzavřít za hradbami pasivní rezistence 
a dobrovolně zvolené naprosté izolace. 
Odmítali komunikovat s kýmkoliv, vyjma 
několik málo lidí, kterým důvěřovali. 
V roce 1952 se jejich pozemky ocitly upro-
střed družstevních lánů zcela osamoceny. 

lo vybavení z 20. let minulého století 
a dřevěná podlaha ze širokých prken. 
Další skladový prostor má povalový strop 
a podlahu z udusané hlíny. Mlýnice v levé 
části se zachovala se vším pomocným vy-
bavením a používaným nářadím.
Dnešního člověka překvapí, jak málo 
obytného prostoru tehdy potřebovala 
většinou velmi početná rodina. Vždyť po-
slední obyvatelé byli ze dvanácti dětí! Jak 
je to možné? Na jednu stranu to tak bylo 
obvyklé a lidé se uskromňovali kvůli zví-
řatům a prostorám potřebným na zpra-
cování produktů z hospodářství. Mít 
vlastní pokoj byl zkrátka luxus, který si 
mohli dovolit jen v domácnostech vyš-
ších vrstev. Na druhou stranu musíme 
také vzít v úvahu, že naši předkové, kteří 
měli alespoň malé hospodářství, trávili 
uvnitř domu opravdu jen minimum času, 

  Obytný prostor se skládal 
v podstatě jen ze dvou místností, ve 
kterých žila velmi početná rodina. 
V místnosti nad hlavní světnicí se 
přitom dalo spát jen v létě, protože 
přes zimu se tam netopilo

 Dílna se zachovala i s většinou 
nářadí, které bylo potřeba na opravy 
mlýna. Téměř vše bylo ze dřeva 
a mlynáři byli zvyklí si poradit sami 

tip na výlet náVšTěVa
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Většinu majetku stát Harantům vyvlastnil 
a bratři si prošli službou u pomocných 
technických praporů i pobytem v psychi-
atrické léčebně, když se je režim snažil 
prohlásit za nesvéprávné. Ani to je však 
nezlomilo. Sourozenci Harantovi si dále 
žili ve svém vlastním světě. V 70. letech 
ztrouchnivěla hřídel mlýnského kola, tu si 
ale ještě zvládli sami opravit. Jenže pak se 
začala naklánět průčelní zeď a mlýnské 
kolo se nadobro zastavilo. V r. 1982 umřel 
starší z bratrů, František. Sestra Anna jej 
přežila jen o rok.
Karel již nezvládal sám obstarat veškeré 
hospodářství a dům, a tak se mu mlýn 
pozvolna začal rozpadat nad hlavou 
i pod nohama. Poslední hoslovický mly-
nář v jeho zdech za velice pohnutých 
okolností vydechl naposledy 22 let po 
smrti svého bratra, v roce 2004. Impo-
zantní mlynářská historie hoslovického 
mlýna skončila. Přišla současnost.

Nová doba
Od roku 2005 do prosince 2007 probíhala 
náročná rekonstrukce v celkové výši téměř 
18 mil. Kč. Součástí oprav byl také rybník 
o rozloze 1 108 m2 s náhonem, stavidlem 

a vypouštěcím zařízením. Asi nejnáročněj-
ší z celé rekonstrukce byl boj s dřevomor-
kou, která napadla velkou část objektu.
Vzhledem k tomu, že muzeum nechtělo 
mlýn pouze ukazovat jako zakonzervova-
ný exponát, bylo třeba postavit na při-
lehlém pozemku zázemí pro návštěvníky 
a pořádané akce, kterých se ve mlýně 
koná opravdu hodně. Pro inspiraci uvádí-
me ty, na které se můžete přijet podívat 
ještě tento podzim, než sezona ve mlýně 
skončí. Pokud si přejete vidět mlýn v čin-
nosti, raději se nejdříve informujte, kdy 
přijet. Mlýn se spouští, ale ne často, aby 
se příliš neopotřeboval. Prohlídka mlýna 
je také doplněna o stálou etnografickou 
expozici ze života šumavského Podlesí. 
Přibližuje průběh zemědělských prací, 
pěstování a zpracování některých důleži-
tých plodin a chov dobytka. Představuje 
i tradiční pokrmy regionu, skladování 
a úpravu potravin a zvykosloví během 
kalendářního roku. Mnozí návštěvu mlý-
na spojují s procházkami či projížďkami 
na kole po krásném okolí.

TexT: Kristýna Lišková 
FoTo: Muzeum středního Pootaví

 Součástí hospodářství byla 
i stodola. V rámci oprav mlýna prošla 
také rozsáhlou rekonstrukcí. 
Nejnáročnější bylo vyměnit staré 
shnilé došky

 Hoslovický mlýn není jen mrtvým 
exponátem. Na dvorku je tu stále živo 
a svůj domov tu našla některá tradiční 
hospodářská zvířata. Zejména děti 
jsou nadšené, když na ně vyjuknou 
takovéto krasavice

20
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Více informací o plánovaných akcích najdete 
na stránkách www.muzeum-st.cz

Muzeum pořádá v se-
zoně mnoho akcí, jako 
například :
Den mlynářů – ukázky 
mletí mouky a příprava 
tradičních pokrmů, 
určování mouky, výro-
ba caletníku, aktivity 
a hry pro děti. 
Den řemesel – ukázky 
nejrůznějších řemesel 
– dráteník, košíkář, 
dřevořezbář, přadlena, 
pekař, keramik, provaz-
ník a mnoho dalšího. 
31. 10. se můžete do 
Hoslovic zajet podívat 
na akci 
Podzim na vsi – ukon-
čení sezony ve vodním 
mlýně, poslední pečení 
chleba a spouštění 
mlýna. Ukázky řemesel. 
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ném domě, chtějí bydlet rychle a nechtějí mít žád-
né starosti ani s přípravou a financováním. A také 
když chtějí jistotu, že stavba nebude ani o  den 
delší a  ani o  korunu dražší. Takovou jistotu vám 
může dát jen firma s  25letou tradicí a  více než 
5000 realizovanými stavbami. Díky tomu jsou 
domy CANABA CLASSIC nejčastější volbou pro ty, 
kdo chtějí vysokou kvalitu a  užitnou hodnotu 
za  rozumné peníze. Je to podobné, jako když se 
při koupi auta rozhodnete pro škodovku. Jelikož 
jde o montovanou stavbu, je doba výstavby velice 
krátká. Jak se říká, nikdy není vše dokonalé a kaž-
dý takovýto projekt přináší určité komplikace, ale 
stavění s CANABOU má nesporné výhody v tom, 
že pracovníci firmy mají dlouholeté zkušenosti 
a  již postavili tisíce domů typu CLASSIC, přičemž 
se s většinou zádrhelů již setkali a jsou dobře při-
praveni na to, aby jim předcházeli. Můžete tak po-

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

řídit celý dům včetně základové desky od jedno-
ho dodavatele. Prostě bydlení „na klíč“.
Základní dispozice je pečlivě propracovaná, ale 
zároveň variabilní a počítá i s možností individuál-
ních úprav podle představ klienta. Existují přípa-
dy, kdy v jedné ulici stojí několik domů od CANA-
BY a na první pohled vůbec nemusí být patrné, že 
jde o jeden a ten samý typ domu.

Opět zvítězil
Varianta CLASSIC CITY je pátou generací nejpro-
dávanějšího domu v  ČR, který aktuálně získal 
prestižní ocenění DŮM ROKU 2015. Důmyslně ře-
šený rodinný dům nabízí několik variant architek-
tonického provedení včetně klasického se sedlo-
vou střechou. Provedení CLASSIC CITY přináší více 
vnitřního prostoru a  možnost využít dům pro 
dvougenerační bydlení nebo podnikání. Technic-
ky unikátní řešení střešní konstrukce zvyšuje již 
tak bohatou nabídku užitné plochy (158 m2), při-
čemž kompaktní rozměr je v souladu s velmi vari-
abilními dispozicemi, které v základním provede-
ní 6 + 1 poskytují více než dostatek prostoru i pro 
opravdu velkou rodinu. Žádná hluchá místa, žád-
ný zbytečný prostor, každý centimetr plochy je 
důkladně promyšlen a beze zbytku využit. Unikát-
ní technologie výstavby je zárukou nízkoenerge-
tického provozu a nízkých provozních nákladů.
Při pohledu zvenčí oceníte kompaktní rozměry 
CLASSICU, díky kterým lze dům umístit i na menší 
parcelu. Uvnitř vás překvapí nejen účelně navrže-
ná dispozice, ale především neuvěřitelně velký 
vnitřní prostor. Samozřejmostí je u CLASSICU mož-

Od roku 1994, kdy byla představena jejich prv-
ní generace, si rodinné domy CANABA CLAS-

SIC oblíbilo bezpočet klientů jak v Německu, tak 
v  Čechách i  na  Slovensku. O  oblíbenosti svědčí 
i  to, že všechny jeho předešlé generace získaly 
hned po svém uvedení na trh titul Dům roku. Nyní 
přichází CANABA s revoluční inovací a představu-
je již pátou generaci – projekt CLASSIC CITY, který 
získal ocenění Dům roku 2015. Tento dům zkrátka 
nebude nikdy „out“.
CANABA CLASSIC zapadá do  české krajiny 
a v  zástavbě nepůsobí rušivě díky své nadčasové 
architektuře. Dobře se hodí jak na  venkov, tak 
do města. 

Rychle a profesionálně
Domy CANABA CLASSIC jsou ideálním řešením 
pro ty, kteří touží po  bydlení ve  vlastním rodin-

2222
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komerční prezentace

Půdorysy 
rodinného domu 
Canaba Classic City

PATRO

PŘÍZEMÍ

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

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

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

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

23WWW.CANABA.CZ 23WWW.CANABA.CZ
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komerční prezentace

struovat starší dům, kde musíte tyto prostory slo-
žitě vymýšlet a hledat na ně místo. U CLASSICU je 
na  vše pamatováno předem a  zákazníci jedno-
hlasně přitakávají, že toto je jedna z věcí, kterou si 
z počátku neuvědomovali, ale nyní si bez tohoto 
řešení nedovedou představit život.

Na vlastní oči 
Projekt na papíře vypadá vždycky pěkně a promy-
šleně, ale ne každý má prostorovou představivost 

Pokud stále váháte, který typ domu si postavit, 
doporučujeme, abyste si udělali malý výlet do 

Centra vzorových domů v Nehvizdech u Prahy 
a domy si osobně prohlédli a zkusili si na vlastní 
kůži, který by vám vyhovoval.
Centrum vzorových domů je jedinečný projekt vy-
užívající know-how a zkušenosti s provozem po-
dobných center v sousedním Německu. Je určen 
nejen všem lidem uvažujícím o stavbě rodinného 
domu, ale pro širokou veřejnost se zájmem o mo-
derní, ale především dostupné bydlení.
Od  svého otevření přilákalo Centrum již stovky 
návštěvníků, jak mladé rodiny, hledající cenově 
dostupný dům, tak i náročné klienty, kteří mají zá-
jem o  exkluzivní bydlení v  domě přesahujícím 
svým vnitřním prostorem i vybavením běžné by-
tové potřeby. Součástí areálu Centra vzorových 
domů je i  infocentrum, ve  kterém odborníci po-
skytují užitečné informace o všech otázkách sou-
visejících s pořízením nového bydlení, od výběru 
domu až po jeho � nancování.
Centrum vzorových domů je otevřeno od pondělí 
do neděle od 10 do 18 hodin. Do Nehvizd se do-
stanete po dálnici D11, exit 8. Vstup je z ulice Kaš-
tanová nebo Lipová. 

Navštivte 
Centrum 
vzorových 
domů

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

Půdorysy 
rodinného domu 
Canaba Classic

PATRO

PŘÍZEMÍ

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

24 WWW.CANABA.CZ
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Zimní období vystavuje všechny 
venkovní části domu ničivé kombi-
naci vody a mrazu a velkým rozdí-

lům teplot ve dne a v noci, což urychluje 
degenerativní procesy u většiny staveb-
ních materiálů i systémů. Obvykle to za-
číná porušením povrchu, o zbytek se pak 
postará voda a mráz.
Ale nejde jen o stavební prvky domu. 
Zima s sebou každoročně přináší poža-
davky na bezchybnou funkci otopné sou-
stavy i na perfektní stav zařízení na pří-
pravu teplé vody, neboť každý výpadek 
těchto zařízení „bolí“ v zimě dvojnásob. 
Mrazivé a sychravé počasí zároveň příliš 

nepřeje jakýmkoliv opravám a zásahům 
do stavebních konstrukcí, což je pádným 
důvodem všechno prověřit a opravit po-
kud možno na konci léta či na podzim.
I když jsou všechny části domu v té nej-
lepší kondici, v zájmu zachování dobrého 
stavu rozhodně nepodceňujte každoroč-
ní předzimní rituály, jako je čištění a kon-
trola okapů, klempířských prvků, fasády, 
nátěrů, ale i vypouštění vody ze zahrad-
ních hadic a venkovního potrubí, zazimo-
vání studny, bazénů, jezírek i zahradní 
techniky. Pokud tyto udržovací rituály 
neodbudete, dům se vám odvděčí tím, že 
bude dlouho dobře sloužit. 

Nadcházející zimní období prověří, v jakém stavu a kondici se 
nacházejí důležité části domu, a to včetně topidel, rozvodů vody 
a plynu. Je čas podrobit stavbu i její okolí důkladné kontrole. 

Než se zima zeptá

nepřeje jakýmkoliv opravám a zásahům 
do stavebních konstrukcí, což je pádným 
důvodem všechno prověřit a opravit po-
kud možno na konci léta či na podzim.
I když jsou všechny části domu v té nej-
lepší kondici, v zájmu zachování dobrého 
stavu rozhodně nepodceňujte každoroč-
ní předzimní rituály, jako je čištění a kon-
trola okapů, klempířských prvků, fasády, 
nátěrů, ale i vypouštění vody ze zahrad-
ních hadic a venkovního potrubí, zazimo-
vání studny, bazénů, jezírek i zahradní 
techniky. Pokud tyto udržovací rituály 
neodbudete, dům se vám odvděčí tím, že 

nacházejí důležité části domu, a to včetně topidel, rozvodů vody 

TÉMA

 TÉMA
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Podzim na dvoře i na zahradě 
I venkovní prostory kolem domu je potřeba na zimu připravit. Postarejte se o zahradní rozvod 
vody a hadice, uložte k zimnímu spánku zahradní nábytek, gril, odpadní jímku i studnu. 

Drobné zahradní 
 nářadí, jako jsou nože 
a nůžky, stačí očistit, 
případně vydezinfiko-
vat, namazat a zkontrolovat 
 ostrost. Pokud se vám zdají tupé, 
nabruste je a poté je uskladněte 
v suchém prostředí, položené na 
policích či pověšené na stěnách. 

chu, např. igelitovou taškou omotanou 
drátem. Ze zahradních hadic vylejte 
vodu, hadice smotejte a uložte např. do 
kůlny nebo někam pod střechu.

Vyprázdněte jímku
Není-li váš dům napojený na veřejnou 
 kanalizaci, podívejte se vaší žumpě pod 
pokličku, aby vám v zimě nepřichystala 
nepříjemné překvapení. Štědrý večer 
s přetékajícím záchodem by nebyl to pra-
vé. Máte-li domácí čističku odpadních 
vod, nezapomeňte ji ochránit před za-
mrznutím! 

Připravte studnu  
k zimnímu spánku 
Máte doma studnu s ručním čerpadlem, 
kterou nebudete v zimě používat? V tom 
případě se inspirujte pořekadlem „být 
nabalený jako pumpa v zimě“. U moder-
nějších čerpadel uvolněte odtokový ot-
vor, popřípadě vypusťte ze zařízení 
všechnu vodu. U vrtů by zima neměla 
vadit, protože pokud se ponorné tlakové 
čerpadlo ve studni nachází v nezámrzné 
hloubce, není potřeba ho před mrazem 
chránit. Ostatní čerpadla ale nejsou mra-
zuvzdorná a je nutné z nich před mra-
zem vypustit vodu a uschovat do nemrz-
noucích prostor.

Sekačku po posledním použití důkladně očistěte. Rostlinné zbyt-
ky, hlínu a další nečistoty můžete opláchnout proudem vody. 
Pozor, aby se voda nedostala do motoru, mohli byste tak poškodit 
zapalovací soustavu. Motor pouze otřete zvenčí vlhkým hadří-
kem. Z čtyřdobých motorů vyjměte zapalovací svíčku, vypusťte 
olej a vyjměte vložku vzduchového filtru. Komponenty očistěte 
suchým hadříkem. Pokud jsou mastné, použijte speciální čisticí 
prostředky. U dvoudobých motorů stačí vypustit benzin z nádrže 
a z plovákové komory karburátoru. Pak vyjměte zapalovací svíčku 
a nastříkejte do spalovací komory olej. Poté, co svíčku vrátíte, 
několikrát protočte motor ještě bez nasazené koncovky, olej se 
rovnoměrně rozprostře po stěnách válce a ochrání ho před korozí. 
Máte-li sekačku s dvoudobým motorem s olejovým filtrem, olej 
měňte až na jaře. Před zimou nalijte do motoru sekačky konzer-
vační olej, případně v něm ponechte starý a nový doplňte na jaře. 

Zazimujte sekačku

Využijte posledních podzimních 
dnů k zazimování zahradního 
a venkovního vybavení. Vypusťte 

vodu ze zahradního potrubí, a pokud 
máte například kohoutek venku na fasá-
dě domu, vypusťte z něho vodu také. Po-
kud to nejde, důkladně ho obalte starými 
hadry či polystyrenem – v obou přípa-
dech s nepromokavou vrstvou na povr-

Dobrá 
raDa
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To nejmenší, co pro svá okna a dve-
ře můžete na podzim udělat, je 
očista vhodným prostředkem (po-

dle materiálu oken a dveří). Po odstraně-
ní hrubých nečistot se pusťte do proma-
zání kování a závěsů. Ošetřete či doplňte 
okenní či dveřní těsnění, popřípadě vez-
měte štětec do ruky a za vhodného poča-
sí obnovte nátěry dřevěných dveří, oken-
ních rámů, prahů a parapetů. Nejčastěji 
se nátěry poškodí na plochách s ostrými 
hranami, kde bývá ochranná vrstva ten-
ká. Pravidelná péče o venkovní dřevěné 
prvky pomůže předejít praskání a loupá-
ní nátěrů, zašednutí a začernání dřeva.
Další oblast, kterou není radno podceňo-
vat, je těsnost oken. Většina moderních 
okenních systémů má integrované siliko-
nové těsnění přímo v rámu, takže postačí 
jej ošetřit glycerinem. U starších oken bý-
vají rámy utěsněny kovotěsem, samolepi-
cími pásky či těsnicí hmotou. Kovové pás-
ky (kovotěs) se používají již mnoho let 

a instalují se přímo na obvod okna. Pokud 
se ale kutilsky necítíte příliš pevně v kram-
flecích, oslovte raději odbornou firmu. 
Levnější a méně náročné na přesnost 
montáže jsou samolepicí molitanové pás-
ky, ty ale nevydrží tolik let jako kovotěs. 
Samolepicí pásky z polyetylenové pěny se 
lepí jednoduše a vydrží déle než molitano-
vé. U jednoduchých oken se lepí na rám 
okenního křídla, u dvojitých oken na 
vnitřní okna, u dveří se páska umisťuje na 
dveřní křídlo, nebo na rám. 

Stará špaletová okna
Poslední ve výčtu těsnění jsou těsnicí hmo-
ty, které uplatníte u nerovných a nepravi-
delných spár, např. u starých rozeschlých 
oken na chalupě. Těsnicí hmota se nanáší 
na rám okna pomocí speciální pistole a vy-
drží poměrně dlouho. U starých oken pro-
věřte také konzistenci sklenářského tmele 
(kytu). Je-li popraskaný a vydrolený, prask-
liny zapravte čerstvým tmelem.

Okna a dveře před zimou
Podzimní deště, zimní mrazy a tající sníh kladou poměrně 
vysoké nároky na stav oken a dveří. I když vás výrobci 
ubezpečují, že jejich okna a dveře žádnou údržbu nepotřebují, 
nemusí to být úplně pravda.

Dveřní venkovní zámkové vložky pracující na principu pružinových stavítek 
není možné promazávat běžným olejem – i velmi řídký olej se totiž může 
spojit s nečistotami a vytvořit uvnitř zámku lepivou směs, která mechanismu 
naopak uškodí. Je tedy třeba používat roztoky na bázi lithného mýdla.

Teplota podkladu a okolí 
při natírání by měla být mezi 
10 °C a 25 °C. Nátěry neaplikujte 
za prudkého slunce, za deště, mlhy 
nebo silného větru. Vlhkost vzduchu 
nesmí být nižší než 30 % a zároveň 
vyšší než 75 %. Nižší teplota a vyšší 
vlhkost vzduchu zpomalují 
zasychání

dObrá 
rada
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Střecha a okapy
To, zda budete trávit zimu v suchu a teple, závisí také na 
stavu střechy. Vše je potřeba ještě před zimou důkladně 
prohlédnout, jinak vás za čas čekají velké problémy.

Kritickým místem je například ople-
chování komínů, průchody televiz-
ních antén a další klempířské prv-

ky, ale také střešní okna či vikýře. I okapy 
a svody byste měli prohlédnout a vyčistit, 
jinak se snadno dočkáte nepříjemného za-
tékání. Následně se ve vlhkých místech 
vyskytne plíseň, která znehodnotí zatep-
lení nebo spolu s mrazem začne trhat fa-
sádu či další stavební prvky domu.

Kontrola tašek
U šikmých taškových střech doporučuji 
alespoň opticky zkontrolovat, zda tašky 
a hřebenáče nejsou poškozené, rozbité 
například od krupobití nebo vichřice, 
a zda pevně drží na svém místě. Případné 
opravy není radno odkládat, protože voda 
z tajícího sněhu by mohla znehodnotit 
izolace a po delší době i systém krovů.

Klempířské prvky a střešní okna
Při revizi střechy nezapomínejte ani na 
klempířské prvky, prostory kolem komí-
nů, vikýřů a střešních oken. Veškeré ople-
chování musí pevně držet na svém místě 
a bezpečně plnit svoji funkci. Nevyne-
chejte ani zatmelení kolem spojů hran 

Když už máte okapy vyčištěné, 
vsaďte do nich ochranu proti 
listí a nečistotám v podobě 
válcových nebo plochých plas-
tových mřížek. Určitě se to 
vyplatí! Běžný metr mřížky stojí 
asi 50 Kč. Ještě lepší je válcová 
podélně prostřižená mřížka – 
listí z ní vítr snadno sfoukne 
a díky prostřihu se mřížka do 
okapů lépe nasazuje. 
Do horního otvoru dešťového 
svodu se vkládá mřížka z plas-
tu nebo mědi, která zaručí, že 
listí nenapadá do svodu.

Tip proti listí 
a nečistotám 

Mřížky instalované v okapu jsou 
prevencí proti ucpání odtoku

Pro snadné a efektivní čištění okapu použijte speciální 
nástavec na vodní tlakový čistič (HORNBACH)

28
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plechu s komínem a zdí. Může se stát, že 
po pár letech izolační tmel zatvrdne, po-
praská nebo se následkem dilatace od-
trhne a netěsní. Nefunkční tmel proto 
odstraňte, místo vyčistěte a znovu za-
tmelte.
Pokud je třeba, vyčistěte plechy za komí-
nem, vikýřem nebo střešním oknem, aby 
mohla odtékat voda. Prohlédněte nátěry 
střešních oken. U starších typů může za-
tékat pod víko, proto i zde je vhodná 
kontrola. Do celkové podzimní revize 
střechy také zahrňte kontrolu sněhových 
zábran a hromosvodů.

Ochrana střechy
Opatření na ochranu střechy před těž-
kým usazeným sněhem se dá rozdělit na 
několik fází. Již při projektování střechy 
je třeba vybrat takovou konstrukci, která 
umožní použití protisněhových zábran, 
jako jsou protisněhové háky, žebříky či 
zábrany z dřevěné kulatiny. To však není 
zdaleka všechno, protože i v době užívání 
takto zabezpečené střechy je potřeba 
provádět pravidelné prohlídky a ujistit se, 
že střecha je před zimou v dobrém stavu. 

Během zimního období těžká sněhová pokrývka sklouzává ze 
střechy a hrozí poškození střešní krytiny. Nejsou-li střešní prvky 
dostatečné upevněné, mohou se díky váze sněhu ze střechy doslo-
va vytrhnout a poškodit střešní plášť. Proto je třeba včas vyřešit 
případné vady, které vznikly například již při pokládce krytiny. 
Nejčastěji jde o špatně umístěné protisněhové tašky nebo zábrany, 
chybí ochrana střešních oken a úžlabí proti sjíždějícímu sněhu, 
chybí ukotvení doplňků atd.

Nepodceňujte sníh

Revize plochých střech
Oproti klasické sedlové střeše vyžadují 
ploché střechy nebo střechy s tupým úh-
lem sklonu mnohem pečlivější údržbu, 
protože se na nich sníh dlouhodobě kupí 
a odtává jen velmi pomalu. Tající sníh na-
víc značně ztěžkne. Nezbytné je soustředit 
se zejména na vodotěsnost. Proto důklad-
ně prohlédněte všechny prostory přímo 
pod střechou a ujistěte se, zda někde neza-
téká nebo v minulosti nezatékalo – to po-
znáte podle map a fleků na stropě či na 
stěnách. Oprava plochých střech je nároč-
ná, provádí se pomocí asfaltových pásů 
nebo hydroizolačních fólií. Tyto práce bys-
te měli raději svěřit odborné firmě, abyste 
byli chráněni zárukou. 

Nezapomeňte na okapy
Před zimou zkontrolujte také žlaby 
a dešťové svody. Nejsou-li průchodné, vy-
čistěte je včetně mřížek a odtoků. Dejte 
pozor zejména na prohnuté žlaby, pokři-
vené nosné háky a těsnost jednotlivých 
dílů. U starších pozinkovaných okapů 
dejte pozor na případnou korozi, u plas-
tových na popraskání.

Tlakový čistič (wapka) je při čištění 
střechy, okapů i fasády nepostradatelným 
pomocníkem. Užijete ho i při úklidu 
dvora, mytí auta nebo zahradní techniky

Trubkové sněholamy se dvěma nebo se třemi trubkami patří mezi 
účinné doplňky, kterými ochráníte střechu před sněhem (HPI-CZ)

 Téma
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Údržba a opravy 
otopného systému
Topná sezona je před námi, a tak je nejvyšší čas prohlédnout 
celý topný systém a případné vady odstranit. 

Pryč s kotelním kamenem
Na vnitřních stěnách radiátorů a rozvod-
ných trubek se časem může usadit kotelní 
kámen. Po pár letech doslova obalí vnitřek 
topného systému a sníží tak jeho výkon. Ze 
systému jej můžete vypudit pomocí speci-
álního přípravku, který se naředí vodou 
a pomocí čerpadla vžene do celého topné-
ho systému včetně radiátorů. Přípravek se 
nechá účinkovat a potom se vypustí.

Revize plynového kotle
Nezapomeňte každý rok povolat na pro-
hlídku servisního technika. Zejména kon-
denzační plynové kotle vyžadují odborně 
seřízené spalování včetně hořáků a zapa-
lování, jinak se zbytečně zvyšuje spotřeba 
plynu. Navíc je servisní prohlídka otázkou 
vaší bezpečnosti, zejména u kotlů v by-
tech hrozí otrava oxidem uhelnatým. 

Servis elektrokotle
Funkčnost teplovodního systému s elekt-
rokotlem je závislá na stavu oběhového 
čerpadla topné vody. Pouze důkladná 
a pravidelná kontrola je nezbytná, totéž 
platí i pro čidla a ovládací a bezpečnostně 
pojistné prvky. Technik také vyčistí filtr na 
přívodu vratné vody a zkontroluje množ-
ství vody v systému, provede odvzdušnění 
a nastaví předepsaný provozní tlak. Prová-
dět kontrolu a údržbu elektrokotle svépo-
mocí se nedoporučuje, každý neodborný 
zásah do útrob spotřebiče vás může při-
pravit o bezplatnou opravu v záruce. 

Kotel na tuhá paliva
Při spalování tuhých paliv dochází v kotli 
a spalinových cestách k usazování spalin. 
Nánosy sazí a dehtu zabraňují efektivní-
mu předávání tepla do vody a snižují tak 
výkon kotle. Silná vrstva sazí v komínové 
rouře by se také mohla sama vznítit. 
Postup čištění je přitom jednoduchý. Stačí 
vzít ostrou špachtli nebo ocelový kartáč 
a připečenou krustu z vnitřních stěn a že-
ber výměníku mechanicky odstranit. 
Jakmile se zbavíte usazenin, podívejte se, 
zda nedošlo během topné sezony k po-
škození či popraskání šamotu. Důkladně 
prohlédněte také rošty, regulační klapky 
a šamotové těsnicí šňůry na dvířkách. Ob-
jevíte-li v kamnech či krbu trhlinu, vyplň-
te ji vhodným kamnářským tmelem.

Jak  odvzdušňovat
Nejprve do soustavy dopusťte 
vodu tak, aby tlak v topných rozvo-
dech přesáhl předepsaný provozní 
tlak o přibližně 20 až 50 %. Teprve 
potom můžete začít s odvzdušně-
ním  jednotlivých radiátorů. Z od-
vzdušňovacího ventilu by po 
úspěšném vypuštění vzduchu 
měla voda začít plynule vytékat. 
Určitě neuděláte chybu, když od-
vzdušňování začnete od těch nej-
níže instalovaných radiátorů.

Pouze čistá a správně seřízená otop-
ná soustava udrží optimální spo-
třebu paliva, navíc tak prodloužíte 

životnost všech prvků topného zařízení.

Kontrola a očista radiátorů
Pokud objevíte, že z radiátorů kape voda,  
povolejte na pomoc topenáře. Teprve po-
tom můžete přistoupit k odvzdušnění 
topných těles. Vzduchové bubliny v sys-
tému snižují jejich výkon a rovnoměr-
nost předávání tepla. Odvzdušnění radiá-
torů provádějte vždy, když pohmatem 
zjistíte, že radiátory hřejí méně než ob-
vykle.
Před zahájením topné sezony důkladně 
očistěte topná tělesa od prachu a dalších 
nečistot. Prachem obalené radiátory bu-
dou hůř předávat teplo než čisté, navíc 
nebudete dýchat prachové částice rozví-
řené cirkulujícím teplým vzduchem. TexT: Adam Krejčík, foTo: Shutterstock, archiv

Každoroční odborná kont-
rola se netýká pouze 
spo třebičů, ale i ko-
mína. Pokud pravidel-
ně provádíte odbornou 
kontrolu (servis, údržbu) plynového 
spotřebiče, je nutné nechat provést 
minimálně jednou ročně kontrolu 
a čištění spalinové cesty.

Pozor
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5 Kč

NOVINKA

8 modelůV nabídce



Krbové vytápění znali už staří Říma-
né, kachlová kamna se dostala 
do Čech ve 13. století a postupně 

nahrazovala otevřené krby. Vždy byla zna-
kem vybraného vkusu aristokratů, nesla 
prvky gotiky, renesance, baroka i romanti-
smu. Koncem 19. století se konečně dosta-
la do tradičních domácností a přizpůsobo-
vala tvary běžným potřebám. V současné 
době prožívají krby i kachlová kamna 
„druhou renesanci“, opět jsou považovány 
za hřejivý střed domu. Do našich domovů 
se vracejí společně s novým atraktivním 
designem, přizpůsobují se moderním ná-
rokům na bydlení jednadvacátého století.

Kachlová kamna, nebo krb?
Rozhodnutí, zda postavit kachlová kamna, 
nebo krb, je vždy závislé na mnoha fakto-

rech. Obojí se rozhodně vyplatí. Ceny 
energie se razantně zvyšují a přírodní tep-
lo je navíc zdravé a přirozené. V nabídce je 
celá řada možností a nejrůznějších kombi-
nací a už vzhledem k šíři záběru je mno-
hem lepší ponechat veškerou práci odbor-
níkům. Vyhneme se tak rizikům, která 
mohou nastat. Týká se to všech variant 
krbů a zvláště pak kachlových kamen, kte-
rá dávají více prostoru pro vlastní fantazii 
a svádějí ke stavbě svépomocí. Problém 
bývá nejčastěji v nekvalitní krbové vložce 
a špatném rozvodu spalin, u kachlových 
kamen je to delší náběh při zatopení 
a zpravidla i jejich vysoká hmotnost. Čas-
těji se doporučují kachlová kamna dvou-
plášťová, která se skládají z kvalitního ša-
motu a z vnějšího pláště – z glazovaných 
kachlů nebo také šamotu se speciální 

Podzimní 
siesta u kamen
Možností vytápění rodinného domu či bytu nabízí moderní 
doba bezpočet. Přesto se stále častěji vracíme ke starým 
osvědčeným metodám. Oheň jako znak pospolitosti 
a útulnosti vytváří neopakovatelnou atmosféru domova. 
Kachlová kamna a krby mohou moderní interiéry vhodně 
doplňovat a vytvářet zdravé a inspirativní prostředí. 

Kromě vytápění nabízejí systémy také 
ohřev teplé vody a další prvky dle 
potřeby: akumulační nádrž, solární 
kolektory, expanzní nádoby, inteligentní 
regulaci, čerpadlovou skupinu, ventily, 
montážní prvky a podobně (Romotop)
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Na začátku rozhodování, zda zvolit 
 krbová kamna nebo krbovou vložku, 
byste si měli utvořit základní osnovu 
a postupně si odpovídat na jednotlivé 
body. Úplně první otázka zní, zda 
 budete krbová kamna nebo krbovou 
vložku používat jako hlavní zdroj vytápě-
ní, nebo se stane pouze doplňkovým 
topidlem. Měli byste vědět také to, zda 
se najde na pozemku vhodný prostor 
pro uskladnění dostačujícího množství 
dřeva na daný rok topení. Dřevo musí 
být dobře proschlé, tedy minimálně 
jeden rok na vzduchu. Poté přichází fáze 
počítání, je třeba znát celkovou tepel-
nou ztrátu objektu, podle které se ná-
sledně bude určovat tepelný výkon 
krbových kamen nebo vložky. V tomto 

ODPOVÍDÁ: Martin Pachta, oddělení inovace Romotop 

bodě bych se určitě obrátil na odborní-
ka, aby došlo opravdu ke správnému 
nadimenzování topidla. Poslední z ne-
zbytných otázek je to, zda budete vytá-
pět jednu místnost, nebo šířit teplo 
po celém domě, například kamny nebo 
vložkou s teplovodním výměníkem. Poté 
již následuje výběr materiálu a výrobce. 
Poslední fází je návštěva odborníka, 
který vše formuluje do výsledné podoby 
a poradí, zda použít krbová kamna, která 
neposkytují tak velkou designovou vari-
abilitu a takové technické parametry 
jako krbové vložky, či zda zvolit raději 
krb. Jistě vám též sdělí, že instalace krbo-
vých kamen zabere ve výsledku zlomek 
času a cena je nižší oproti krbu s krbo-
vou vložkou. 

Jak postupovat při výběru 
vhodného topidla? Kdy volit 
krbovou vložku a kdy nikoli? 

 Krbová vložka s centrálním přívodem 
vzduchu je vybavena teplovodním  
výměníkem a je vhodná i pro 
nízkoenergetické domy (Romotop)

 Krbová kamna s obkladem z přírodního 
kamene, jejichž nedílnou součástí je kromě 
jiného i příprava pro externí napojení 
spalovacího vzduchu CPV (Romotop) 

kamna INTERIÉR
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omítkou. Teplo z topeniště nejde přímo, 
nejkratší cestou do komína, ale prochází 
v kamnech dlouhým systémem kouřových 
tahů a teplo ze spalin se maximálně využi-
je. Optimální funkčnost systému je zpravi-
dla přezkoušena simulačním počítačovým 
programem (zde je spolupráce s odborní-
ky opravdu nevyhnutelná). Obvykle se sta-
ví celá kamna ze šamotu s bílou, omítanou 
vnější stěnou, nicméně kombinace jsou 
různé a výrobci jsou připraveni splnit kaž-
dé přání zákazníka. Nabídka zahrnuje 
i různá akumulační topidla, oblibu si získá-
vají i venkovské pece či stolové sporáky 
s troubou jako za starých časů. 

TEXT: Vlastimil Růžička 
foTo: Romotop, Biofire, ShutterStock

Jejich povrchová teplota je přiměřená 
(asi 50 až 60 °C), lze být s nimi 
v  přímém kontaktu, aniž byste se 
 spálili. Déle se rozehřívají, ale pak dlou-
hodobě a rovnoměrně vydávají z vel-
kého povrchu akumulované teplo. 
Na jedno zatopení stačí menší množ-
ství dřeva, potom lze dvířka zavřít 
a kamna bez dalšího přikládání hřejí. 
Nespotřebovávají vzduch v místnosti, 
teplo předávají sáláním. Vzduch v míst-
nosti je bez prachu, udržuje si optimál-
ní vlhkost a v prostoru zůstává přiroze-
ně zdravé klima. Sálavé paprsky při 
dopadu na lidské tělo uvedou jeho 
molekuly do rychlého pohybu. Jde 
o fyzikální děj, který není vidět, ale je 
pro pocit tepla mimořádně důležitý. 
Pouze sálavé paprsky nabízejí přírodní 
základ pro zdraví a příjemné uvolnění. 
Rozhodující pro útulné klima v míst-
nosti je tedy teplo, které se co nejvíce 
blíží teplu přirozenému. Sálavé paprs-
ky ohřejí povrch stěn v bytě daleko 
rychleji než teplý vzduch při běžném 
konvekčním vytápění, stěny pak vyza-
řují teplo pomalu a kontinuálně zpět 
do prostoru. Konvekční topení, teplo-
vzdušná kamna a teplovzdušné krby 
mohou klima v pokoji nepříjemně 
zatěžovat.

Výhody 
sálavého tepla 
kachlových 
kamen 

Ideální řešení pro venkovské chalupy. Kachlová kamna nabízejí bezpočet možností využití, 
vydávají blahodárné sálavé teplo, které je pro naše zdraví velmi prospěšné (Biofire) 

Každý kus je originál a navíc skvěle ladí s moderním nábytkem a domácími spotřebiči. 
Nostalgie spojená s modernitou (Biofire) 
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Vzdušný rošt
Rošt přebírá od matrace zatížení a rov-
noměrně ho rozkládá. Pokud je matrace 
slabší než 7 cm, je opravdu nutné mít 
kvalitní rošt. Další užitečnou funkcí roš-
tu je odvod vlhkosti. Na rozdíl od plných 
nebo děrovaných desek, které vlhkost 
neodvedou a matrace se pak stávají živ-
nou půdou pro roztoče, rošt opravdu za-
jistí, že budete spát v suchém a zdravém 
prostředí. Vzduch pod matrací totiž 
může proudit a vlhkost je průběžně od-
větrávána. 

Rošt může být pevný laťový nebo složený 
z pružných lamel. Pevné laťové rošty se 
většinou vyrábějí ze smrkového dřeva, 
bývají součástí postele a jsou nejméně 
nákladným, ale i nejméně flexibilním ře-
šením. Mnohem lepší jako prevence pro-
ti problémům s páteří a nutností při ne-
mocech páteře jsou lamelové rošty. 
Na trhu jsou buď pevné, nebo polohova-
cí. Tvoří je rám a k němu přichycené la-
mely – čím větší počet, tím lépe. Kvalitní 
rošt by měl mít alespoň 28 pružných la-
mel. Lamely ve výkyvných plastových 

nebo kaučukových pouzdrech mohou 
reagovat na zatížení, které matrace nevy-
rovná. Tím jí pomáhají a prodlužují její 
životnost a šetří vaši páteř.

Prodyšná matrace
Matrace je téměř nejdůležitější součástí 
postele. Spolu s roštem zajistí kvalitní spá-
nek. Odborníci doporučují matrace 
po osmi letech měnit. Tento údaj je ale vel-
mi individuální. Některé matrace mají spe-
ciální antiroztočovou povrchovou úpravu. 
Existují i matrace, u kterých výrobci dekla-
rují životnost několik desítek let díky pou-
žitým technologiím a mate riálům, které 
mají samočisticí schopnosti. Důležitý je 
i systém na odvádění vlhkosti v oblasti hla-
vy. S každým vydechnutím totiž odchází 

Rošt je 
oporou 
zdravého 
spaní

Kvalitní spánek je pro naše fyzické zdraví a duševní pohodu 
nenahraditelný. Vývoj roštů a matrací jde proto ruku v ruce  
s lékařskými výzkumy. Máme pro vás aktuální novinky.

36
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Matrace 
Color Visco 
Wellness, se sedmi 
anatomickými zónami, 
ložné plochy z paměťové 
bio pěny na obou stranách, 3D 
Rainbow technologie, cena 8 790 Kč, 
www.matrace-best.cz

i určité množství vody. Správná matrace 
zajišťuje dobrou cirkulaci vzduchu právě 
v této oblasti. Prospěšný je i systém, díky 
němuž se matrace plně přizpůsobí tělu 
a nikde nevytváří protitlak vedoucí 
ke špatné cirkulaci krve či při dlouhodo-
bějším upoutání na lůžko dokonce k prole-
ženinám. Může to být chytrá kombinace 
pružinového systému s takzvanou línou 
pěnou. Při koupi matrace vás bude jistě  
zajímat i její tvrdost. Ve specializovaných 
prodejnách vám poradí, jakou matraci vy-
brat v závislosti na vaší váze, výšce, věku, 
zdravotním stavu a způsobu spaní. Matra-
ce na dvoulůžko může mít i různou tvr-
dost na vaší straně a na straně partnera.

 PROTI BOLESTI ZAD Rošty 
s pečetí AGR garantují pomoc 
v prevenci bolesti zad

 PROTI ŽALUDEČNÍMU 
REFLUXU Zpětný tok žaludeč-
ních šťáv do jícnu a dále vyža-
duje zvláštní re� uxový režim, 
kam patří i spánek s vyšším 
podložením horní části těla. 

 PŘI RÝMĚ A KAŠLI Poloho-
vací rošt s nadzvednutou horní 
částí uleví dýchacím cestám

 PRO ASTMATIKY 
A ALERGIKY
Ideální je rošt, který lze nasta-
vit trvale do polohy nakloněné 
roviny, aby dýchací cesty neby-
ly tolik zatíženy

Rošt jako lék

Jak prodloužit 
matraci život

 dobře ji větrejte
 čistěte skvrny
 používejte a jed-

nou měsíčně perte 
podložku pod 
prostěradlo

 levnější matraci   
jednou za 6 měsíců 
otočte o 180° nebo 
obraťte naruby. 
 Předejdete tak 
proležení 

NÁŠ
TIP

TEXT: Martina Paulová, FOTO: archiv

Motorově polohovatelný segmentový 
rošt Flex 8000 Wallhugger, paměťová 
funkce, bezdrátové dálkové ovládání, 
s možností masážní jednotky, v 12,5 cm, 
nosnost 130 kg, vyrábí Tempur, cena 
84 990 Kč,www.prospanek.cz
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Přítulní méďové
O tom, že vlastnoručně vyrobená hračka má daleko větší 
hodnotu než kupovaná, nemusíme nikoho přesvědčovat. Že 
neumíte šít? Nevadí! Ukážeme vám, že vyrobit takového 
roztomilého mazlíka je jednoduché. Stačí vám nůžky, lepidlo  
a alespoň trochu šikovné ruce. 
TexT a foTo: Jana ardanová

2 Aby se předloha a obě vrstvy látky 
neposouvaly, připevněte ji špendlíky. 
Medvěda z látky vystřihněte cca 1 cm od 
okraje obkreslené předlohy.

3 Pak vytvořte tvář. Z dekoračního filcu 
vystřihněte bílý ovál, modrý nebo hnědý kruh 
na nos, černé oči. Barevné kombinace záleží 
na vaší fantazii.

Materiál a nářadí
na jednoho medvěda

 0,5 m látky o šířce 1,5 m, například úplet 
nebo flauš

 papír a tužka na výrobu předlohy
 špendlíky, křída, nůžky
 dekorační filc (např. Koh-i-noor)
 lepidlo na textil (např. Textil-fix)
 fixka na textil (např. Koh-i-noor)
 termostřiž cca 0,5 m šířka 1,5 m 
 výplň ze starého polštáře

37,5 cm

39,5 cm

1 Látku přehněte napůl, lícovou stranou 
směrem ven, a obkreslete na ni předlohu  
medvěda. Předlohu si můžete vyrobit sami, 
nebo se inspirujte knihami pro děti.

4 Části tváře přilepte na látku. Lepidlo by 
nemělo prosáknout přes dekorační filc. Pokud je 
podkladová látka hrubá, je třeba více lepidla. 
Raději obličej pár stehy přišijte.

38
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5 Aby mazlíček dlouho vydržel, lepidlo je 
třeba silně přitlačit a potom nechat volně 
schnout, cca 1–2 hodiny.

6 Ústa můžete nakreslit fixkou na textil nebo 
vyšít.

7 Když je tvář hotová, naneste lepidlo na 
předkreslený obrys medvěda. Pozor, každá 
látka vyžaduje jiné množství lepidla. Flauš 
potřebuje silnou vrstvu, úplet tenkou.

8 Obě vrstvy látky přiložte na sebe lícem 
dovnitř. V hlavové části nechte otvor. Švy 
stlačte a nechte uschnout. Po uschnutí  
obraťte naruby – tváří ven. 

9 Z termostřiže vystřihněte podle předlohy 
2 × 2 vrstvy, ale bez přidání 1 cm na okraji. 
Dvě vrstvy termostřiže vložte do medvěda 
z přední strany, dvě ze zadní.

10 Prostor mezi vrstvami docpěte kousky 
výplně z polštáře podle potřeby a nakonec 
méďu zalepte. Oči můžete také přilepit  
z látky nebo použít knoflíky. 

Tímto jednoduchým způsobem si můžete vyrobit polštáře ve 
tvaru kteréhokoliv oblíbeného zvířátka. Účelu by měl odpovídat 
výběr látky. Měla by být měkká a hebká.

39www.mujdum.cz
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Oumístění a dispozičním členění 
zmíněných místností se rozhodo-
valo už ve stadiu projektu a poslé-

ze i praktické realizace stavby. Tím je již 
dáno umístění kuchyňské linky, varného 
ostrůvku, spíže, jídelního koutu, ale i vany, 
sprchového koutu, umyvadla, WC, bidetu… 
Logicky by zde vždy měla převažovat prak-
tičnost nad okázalostí, ovšem to ukáže až 
čas. Momentálně se nacházíte ve fázi „výbě-
rové“ a je výhradně na vás, jak se s úkolem 
popasujete. Rozhodně se však vyplatí nevy-
cházet pouze z momentální rodinné situa-
ce, ale prozíravě brát v úvahu i časy budoucí 
(druhé a další dítě, změna zdravotního sta-
vu, případná starost o prarodiče atd.). 
S výrobou nábytku si ani ten největší ku-
til neporadí bez rozsáhlého strojového 
vybavení a znalosti technologických po-
stupů. Pokud chcete ušetřit, obraťte se 
na obchodní domy s nábytkem. Pokud 
chcete využít každý centimetr, doporu-
čujeme spíše zakázkovou výrobu. Cenově 

Vybavujeme 
interiér 
nábytkem
K nejfrekventovanějším částem rodinného domu patří 
bezesporu kuchyně a koupelna, resp. koupelny. Čilý provoz 
očekávejte i v předsíni. Se zařizováním začneme proto tady. 

se přitom můžete dostat i pod úroveň 
značkových obchodů s nábytkem. „Důle-
žité je perfektní zaměření, výrobce by si 
měl vámi udané míry vždy přeměřit na 
místě,“ radí Richard Dlabola z truhlářství 
Agave-nábytek.

Kuchyňská ergonomie
Kuchyň tzv. na míru je vždy vhodné roz-
členit do pěti (někdy se uvádí tři) funkč-
ních zón. První slouží uskladnění potravi-
nových zásob, druhá se týká prostoru 
k uložení nádobí a dalších předmětů i pří-
ručních spotřebičů, ve třetí se myje nádo-
bí, následuje přípravná zóna (krájení masa, 
čištění zeleniny atd.) a konečně jde o pro-
stor k tepelné přípravě stravy. Pravákům 
vyhovuje uspořádání ve směru hodino-
vých ručiček, levákům naopak. Od toho se 
odvíjí i návrh na rozložení kuchyňské lin-
ky. K nejčastějším řešením patří tvar pís-
mene L, G, U a kuchyně s ostrůvkem. Sou-
čet délek trojúhelníku spojujícího tři 

nejdůležitější zóny – ukládání potravin, 
mytí a vaření v případě kuchyně uspořáda-
né do písmene L, by ale neměl přesáhnout 
650 cm. Jinak se při vaření uběháte. 
 
Zastávka v chodbě či předsíni
Ačkoli tyhle prostory slouží především 
jako komunikační, v domě bez samostat-
né šatny mohou sloužit k uložení šatstva, 
obuvi a dalších nezbytností (žehlicí prk-
no, vysavač apod.). Ideálním řešením jsou 
vestavné (zabudované) skříně, jejichž výš-
ka by měla být max. 280 cm. Šířku volte 
podle možností a potřeby, optimální 
hloubka šatních skříní s posuvnými dveř-
mi je v rozmezí 65 až 70 cm (cca 8 až 
10 cm hloubky zaberou dveře), u skříní 
s klasickými otevíravými dveřmi stačí 
hloubka 60 cm. Šířka posuvných dveří by 
vzhledem ke stabilitě „celku“ měla být 
max. 120 cm (dveře se skleněnou výplní 
pak max. 80 cm). Širší dveře už vzhledem 
k velké hmotnosti vyžadují zpevněné, nej-
lépe kovové rámy. Skříně by měly mít 
i stropní desku a dno (tedy nikoli strop 
a podlahu). 
Vnitřní uspořádání volte podle druhu 
a množství uskladněných věcí (šatní 

Seriál
stavba svépomocí 12.

UKLID 215x137.indd   1 04.09.15   8:28

40

40_42_RDCZ10.indd   40 22.09.15   15:32



Ať už montáž kuchyňské linky 
svěříte  odborné firmě, nebo ji 
budete provádět sami, sleduj-
te několik parametrů, které 
vám v budoucnu zajistí poho-
dlnou a bezpečnou práci v ku-
chyni:

 pracovní desku umístěte 
ve výšce loktů, tedy asi 86 cm, 
pro osoby vyšší až 90 cm (při-
stoupíte-li k pracovní desce, 
pak úhel, svírající předloktí 
a paži, by měl být tupý, ruce 
byste neměli ani zvedat, ani 
oddalovat od těla)

 horní police by neměly pře-
sáhnout výšku 190 cm

 varnou desku, stejně jako 
dřez, umístěte minimálně 
40 cm od stěny (to kvůli var-
ným nádobám a pánvím větší-
ho průměru), nikdy ne do rohu

 dřez by měl být zapuštěný 
tak hluboko, abyste si o jeho 
dno při běžném postoji poho-
dlně opřeli hřbety rukou s na-
taženými lokty a nehrbili se při 
mytí nádobí 

 mezi dřezem a varnou des-

kou vyšetřete alespoň 60 cm 
volné pracovní (odkládací) 
plochy

 vestavnou troubu nechte 
namontovat ve výšce očí, mik-
rovlnku maximálně 150 cm 
vysoko 

 mezi kuchyňskou linkou 
a jídelním stolem vždy nechte 
prostor minimálně 120 až 
140 cm
Dodržení těchto zásad můžete 
předem zkontrolovat již v ná-
vrhu kuchyňské linky.

Bezpečná 
a pohodlná 
kuchyně

Mezi varnou 
deskou 
a stěnou
min. 40 cm

Mezi dřezem a varnou 
deskou odkládací 
plocha min. 60 cm

Pracovní 
deska 
ve výšce 
cca 86 cm

Police max. 
ve výšce 190 cm

Mikrovlnná 
trouba max. 
ve výšce 
150 cm
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TexT: Petr Saulich, FoTo: Thinkstock, archiv

1 Výběr lokality a typu stavby (RD 8/2014)

2 Příprava projektu,  jednání s úřady, 
 výběr  dodavatelů (RD 9/2014)

3 Základy,  hydroizolace (RD 10/2014)

4  Přípojky,  betonování (RD 11–12/2014)

5 Hrubá stavba:  založení,  obvodové zdi-
vo, příčky, komín,  schodiště (RD 1–2/2015)

6 Zastřešení: krov,  izolace,  střešní  krytina, 
 střešní okna,  odvodnění (RD 3/2015)

7 Výplně stavebních  otvorů (RD 4/2015)

8 Voda, kanalizace,  vytápění (RD 5/2015)

9 elektrorozvody (RD 6–7/2015)

10 Zateplení fasády,  omítky,  
obklady (RD 8/2015)

11 omítky, štuky, podlahy (RD 9/2015)

12 Interiérové vybavení
13 Venkovní úpravy,  zahrada,  
bazén

O čem jsme psali, co vás čeká

tyče, police, koš...). Ve spodní části skříní 
se vyplatí zásuvky či jiné výsuvné prvky. 

Žádná koupelna není dost velká 
V koupelně člověk každé ráno startuje 
a večer zpravidla i končí své každodenní 
martyrium. Koupelna se prostě stala 
místem relaxace, a ačkoli se představy 
a nároky lidí v tomto smyslu markantně 
liší, jedno mají společné. Žádná koupelna 
totiž není dost velká. O to důležitější je 
správné vybavení a promyšlená dispozi-
ce. Z kdysi vedlejších provozních míst-
ností se staly dokonale vybavené a este-
ticky pojaté budoáry.  
Dispoziční řešení koupelny je dáno již 
v projektu, řídí se celkovou velikostí míst-
nosti, typem jednotlivých zařizovacích 
předmětů a ergonomickými zásadami 
(před umyvadlem, WC či sprchovým kou-
tem budete potřebovat volnou plochu 
alespoň 80 × 70 cm atd.). Zohledněte pře-
dem, zda jsou členové domácnosti vyšší či 
objemnější postavy, a tomu přizpůsobte 
uspořádání i vybavení (širší vana, větší WC 
mísa apod.). Speciální nároky má bydlení 
se staršími či handicapovanými osobami. 
Pokud budete koupelnu řešit jako bezba-
riérovou, neuděláte chybu. Moderní sani-
tární předměty jsou vesměs sofistikovaná 
zařízení, zvažte, zda si troufnete na jejich 
montáž sami (můžete tak přijít o záruku), 
nebo ji raději svěříte odborníkům.  

V koupelně nepodceňujte odbor-
nou kontrolu napojení 
na vodu, odpady, elektřinu, 
případně na plyn. Fungovat 
zde musí účinné vytápění, přiro-
zené i doplňkové větrání, důležitý je i pří-
stup denního světla (okno, světlovod). I zde 
platí technické normy a pravidla, ochranná 
pásma osvětlení, zásuvek apod. Realizaci 
elektrorozvodů, plynu a funkčnost i nezá-
vadnost instalací si nechte posvětit přísluš-
nou revizní zprávou a u vody a teplovodní-
ho vytápění také výsledkem tlakových 
zkoušek. Tyto dokumenty budete potřebo-
vat při kolaudaci. Mimořádnou pozornost je 
třeba věnovat elektroinstalacím. I při odbor-
ně provedené instalaci si ohlídejte následu-
jící: svítidla musí být instalována do výšky 
alespoň 180 cm nad podlahou, zásuvky pak 
ve výšce min. 120 cm nad podlahou (v pří-
padě, že mají speciální víčko, mohou být až 
min. 20 cm nad zemí), min. 20 cm od vnější-
ho okraje umyvadla (60 cm od okraje vany 
či sprchového koutu).

 Předsíň je první místo, kde se utváří 
dojem z celého bytu. Pamatujte na 
dostatek úložných prostor, jen tak 
zůstane tato místnost uklizená

 Sanitární předměty 
vybírejte tak, aby nezabíraly 
zbytečné místo, byly 
pohodlné (vana, sprcha 
umyvadlo) a trvanlivé 

POzOr
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komerční prezentace

Kde vybrat nová krbová kamna?
Krbová kamna neodmyslitelně patří k pohodě bydlení v rodinném domě a navíc významně přispívají k úsporám 
energie za vytápění. Pokud právě kamna vybíráte, můžete navštívit nově otevřený showroom v pražských 
Vysočanech, který otevřel před nedávnem internetový prodejce GIVE.cz. Čeká na vás několik desítek kamen 
značek Romotop a HAAS+SOHN a samozřejmostí je odborné poradenství při výběru kamen přímo na místě.

V  jednom z  největších showroomů na krbová 
kamna v rámci České republiky, na ploše o ve-

likosti 250 m2, si můžete zblízka prohlédnout kr-
bová kamna tuzemských značek HAAS+SOHN 
a  Romotop, které u  nás zaujímají první a  druhé 
místo ve svém oboru. Oba tito tuzemští výrobci 
nabízejí široký sortiment plechových a kachlo-
vých keramických kamen, krbových kamen s tep-
lovodním výměníkem a krbových vložek. Kvalitou 
svých výrobků patří mezi naprostou špičku na 
českém i  evropském trhu a krbová kamna  
HAAS+SOHN nebo Romotop pomáhají úsporně 
vytápět již mnoho desítek tisíc domácností.
V novém showroomu GIVE.cz máte na výběr z ně-
kolika desítek modelů kachlových a plechových 
kamen, a to i v provedení s teplovodním výmění-
kem. K dispozici jsou i vzorníky keramických ob-
kladů a povrchových úprav obou značek. S tech-
nickou problematikou, která má při výběru 
krbových kamen zásadní význam, vám – na rozdíl 
od internetových galerií a hobbymarketů – osob-
ně poradí přímo na místě proškolený a certifiko-
vaný odborník. Pomůže vám zorientovat se v pro-
blematice a  doporučí řešení, vhodné pro váš 
domov.
Showroom GIVE.cz, který naleznete v Praze 9 v uli-
ci K Žižkovu, je dobře dostupný metrem i autem 
(včetně zajištěného parkování), kromě běžné ote-
vírací doby (Po–Pá od 10 do 19 hod., v sobotu od 
10 do 14 hod.) si můžete dohodnout i individuální 
návštěvu. Více informací na www.GIVE.cz

Showroom 
GIVE.cz 
– možnost výběru 
z  několika desítek 
 vystavených kamen 
– odborné poradenství 
při výběru kamen 
– prodej za internetové 
ceny 
– možnost nákupu na 
 splátky bez navýšení 
– doprava kamen po celé 
ČR zdarma 
– k většině kamen sada 
 krbového nářadí zdarma 
– bezproblémové 
 parkování 

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

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

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

43www.GIVE.cz 43www.GIVE.cz
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 Úkol   demontovat pů-
vodní obložky, upravit 
zárubně a instalovat nové 
obložky

 Materiál   obložky 
Sapeli (kupují se jako sada), 
nízkoexpanzní pěna, lepi-
dlo, disperkol, tmel

 Nářadí   šroubovák, 
sada abusů, pilka, tužka, 
úhelník, kladívko, ztužidla, 
metr, nůž, rozpěrné tyče, 
brusný papír, pistole na 
kartuše

Instalace dveřních obložek je snadnou 
cestou, jak udělat „ze starého nové“ 
a za poměrně málo peněz výrazně mo-

dernizovat jakoukoliv místnost v domě či 
bytě. Platí to zejména pro staré ocelové 
zárubně, které žádnému interiéru na krá-
se příliš nepřidají a ani v případě roze-
schlých a popraskaných dřevěných oblo-
žek to nebývá o mnoho lepší.

Nákup obložek
Dveřní obložky se dnes prodávají jako 
montážní sady, které většinou obsahují 
i lepidlo a spojovací materiál. Důležitým 
údajem pro nákup té správné obložky je 
jednak šířka dveří a dveřního otvoru 

(např. 80 cm), ale nezapomeňte ani na 
tloušťku ostění nebo zdi. Tento údaj je 
důležitý z důvodu, aby obložka dosedla 
na vnitřní i venkovní plochu zdi.

Příprava zárubní
Nejjednodušší varianta je ponechat pů-
vodní zárubně na místě a překrýt je ob-
ložkami. Toto řešení je velmi snadné 
v případě kovových futer, ale pokud chce-
te kultivovat dveřní otvor s rozpraskaný-
mi dřevěnými rámy, nezbude vám nic ji-
ného než staré zárubně demontovat. 
Často se setkávám i s případy, kdy původ-
ní dveřní otvor svou šířkou nevyhovuje 
současným požadavkům a je nutné vy-
bouráním dveřní otvor rozšířit nebo na-
opak dozděním zúžit. Ale ani to nemusí 
být žádná tragédie, stačí jen okraje otvo-
ru srovnat do roviny, aby obložkám nic 
nepřekáželo, a obložky pak svým přesa-
hem zakryjí případné prohlubně.
Každopádně je ve všech případech nutné 
začít odmontováním prahu, přičemž 
práh může být přišroubován nebo přile-
pen. V mém případě šlo o kovová futra, 
takže po odmontování prahu bylo třeba 

Všeuměl v oboru stavby a údržby domu Miroslav rendek 
nám tentokrát ukáže způsob, jak jednoduše inovovat 
dveřní zárubně.

instalace 
dveřních obložek
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vyřešit už jen závěsy (panty). U novějších 
modelů kovových zárubní jsou panty 
„natvrdo“ přivařené, ale já měl to štěstí, 
že jsem narazil na starší typ zárubní 
s panty na šroub. Takže stačilo jen povo-
lit a vyšroubovat jeden šroub a pant vy-
táhnout ze štěrbiny. 

Sestavení obložek
Řekli jsme, že obložky se prodávají ve 
formě stavebnice, takže se do výměny 
může s klidem pustit i alespoň trochu ši-
kovnější laik – usnadní vám to v sadě při-
ložený podrobný návod. 
Nejprve jsem tedy opatrně vyjmul krycí 
obložky z ostění a na styčné plochy po-
kosů, nosné obložky a styčné plochy 
ostění jsem nanesl montážní lepidlo 
(bylo součástí balení). 
Do otvorů v nosné obložce jsem nasadil 
excentry, které jsem s pomocí šroubová-
ku mírně dotáhl. Pak jsem vyrovnal roho-

vé spoje, aby přesně dosedaly, a excentry 
dotáhl na doraz. Do drážek jsem nakle-
pal rohové spony, což způsobilo vytlače-
ní přebytečného lepidla ze spoje – to 
jsem vyřešil setřením pomocí měkkého 
hadříku. Obdobným způsobem jsem slo-
žil i krycí obkladový rám. Sestavené díly 
jsem nechal v klidu, dokud lepidlo ne-
ztuhlo.
Spodní díly závěsu jsem vložil do předvr-
taných otvorů v nosné obložce (je opat-
řena držáky závěsu) a dotažením fixační-
ho šroubu imbusovým klíčem jsem ji 
upevnil. Do dveří jsem našrouboval horní 
díly závěsu a předvrtaný otvor pro střed-
ní závěs jsem zaslepil plastovou záslep-
kou. Do míst styku kovové zárubně 
s ostěním dřevěné zárubně jsem nanesl 
housenkovitě PUR lepidlo a sestavený 
komplet nosné obložky opatrně osadil 
do stavebního otvoru.
S pomocí klínků, rozpěr a vodováhy jsem 

vyvážil zárubeň ve všech třech směrech 
a průhyb zárubně jsem srovnal za pomoci 
svěrek. Ve spodní a střední části bylo tře-
ba zárubeň rozepřít (nemáte-li rozpínací 
tyče, postačí prkénko seříznuté na poža-
dovanou délku šířky dveřního otvoru). 
Do otvorů v plastové liště (pod zárubňo-
vým těsněním) jsem vsunul aplikátor PUR 
pěny a opatrně nastříkal pěnu do volného 
prostoru mezi kovovou a dřevěnou zárub-
ní. Zde upozorňuji, že je třeba dbát na 
kvalitní vyplnění pěnou po celém obvodě 
zárubně. Po vytvrzení jsem nožem odstra-
nil zbytky pěny. Do drážek ostění jsem 
nanesl montážní lepidlo a osadil připrave-
ný komplet krycí obložky na doraz ke stě-
ně a lepidlo nechal vytvrdnout. 
Jednu stranu těsnění jsem seříznul pod 
úhlem 45°, těsnění natlačil do drážky 
plastového profilu a přesahující konec 
zaříznul zároveň s hranou ostění. Opera-
ci jsem zakončil zavěšením dveřního kří-
dla a hladkost otevírání jsem seřídil po-
mocí imbusu na závěsech. Po seřízení 
jsem seřizovací otvory pro imbus v nos-
né obložce zaslepil plastovou krytkou.

Případné nerovnosti zdiva a především nerovnosti v místě dotyku zárub-
ně s podlahou je dobré vyplnit tmelem. U omítek, cihel, betonu, dřeva 
a ostatních savých materiálů se používá tmel akrylový, pro kachlíky, kera-
mické obkladačky a ostatní nesavé materiály tmel silikonový.

dobrá 
rada

TexT: Adam Krejčík foTo: Jiří Hurt, Sapeli

Na odstranění původního závěsu vám postačí šroubovák Spojení v rozích je zajištěno lepidlem, excentry a sponami

Profesionální rozpěrné tyče na obrázku můžete nahradit laťkamiPro lepení spojů postačí jen malé množství disperzního lepidla

hodinový manžel dÍLNa

45www.mUJdUm.cz
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Hranové systémy Easy Flex Pro a lišta 
AquaBead jsou určeny pro zpracování 
hran, rohů a koutů sádrokartonových 
konstrukcí. Budou dokonale rovné, odolají 
silným nárazům a navíc je vytvoříte v re-
kordně krátkém čase. 

Vychytávky 
se sádrokartonem

Ale v první řadě je podstatné to, že 
můžete bydlet rychleji. Kdo napří-
klad adaptoval podkroví či má po-

dobnou přestavbu v plánu, dobře ví, 
o čem je řeč. Sádrokarton se ale uplatní 
i při rekonstrukcích starších stavení, ob-
stojí ve vlhkém prostředí, umí také čistit 
vzduch… Přinášíme vám několik zajíma-
vých tipů, jak ochránit citlivá místa 
sádrokartonových konstrukcí (rohy, kou-
ty a hrany) tak, aby výsledek byl ještě do-
konalejší a kvalitnější.

Práce se sádrokartonem je 
jednoduchá a produktivní: 
výsledky jsou nejenom 
efektní, ale v mnoha 
případech i takové, jaké jiné 
materiály neumožňují. Suchá 
výstavba šetří stavebníkům 
nejenom čas a práci, ale i řadu 
přímých a nepřímých výdajů.

tExt: Stojan Černodrinski, Foto: archiv

Na vnitřní a vnější strany je určena lišta Ultra 
FlexTM, která je ideální na použití u jakýchkoli  
i netypických úhlů

Dokonale rovné 
hrany a kouty 1
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Vytvarovat perfektní, dokonale rovné 
a hladké rohy je pracné a časově náročné, 
ať už se jedná o rohy na sádrokartonových 
či zděných konstrukcích. Není proto divu, 
že v době, kdy je na rychlost a kvalitu 
odvedené práce kladen velký důraz, vzni-
ká poptávka po jednodušším (a tím záro-
veň i rychlejším), kvalitnějším a v nepo-
slední řadě i ekonomičtějším řešení. 
Takovým řešením může být vodou aktivo-
vaná samolepicí lišta AquaBead, navržená  
pro ochranu vnějších rohů sádrokartono-
vých konstrukcí v interiéru. Pracná a časo-
vě náročná úprava rohů v interiéru pomocí 
hliníkových lišt bude brzy vzpomínkou na 
minulost. 
Lišty AquaBead, které se skládají z plastu, 
vysokopevnostního papíru a lepidla na 
bázi škrobu, jsou nesrovnatelně pevnější 
v porovnání s běžně používanými hliníko-
vými lištami. Rovněž  jsou vysoce odolné 
proti mechanickému poškození, například 
nárazem či úderem. Díky vysoké přilnavos-
ti lišty AquaBead k sádrokartonu a odol-
nosti proti nárazu budou rohy spolehlivě 
chráněny navěky.

Se sádrovým tmelem Rifino Top získáte 
vysoce hladký povrch rychle a s malou 
námahou. Výhody tmelení bez broušení:

 odpadá nepříjemné broušení
 časová úspora až 3 hod. na 70 m2

 finanční úspora – i čas jsou peníze
 za méně námahy lepší kvalita povrchu
 jeden tmel pro základní i finální tmelení
 pozitivní vliv na zdraví – nekonzumujete 

a nevdechujete sádrový prach z broušení
 lepší kvalita povrchu než při běžných 

způsobech opracování

Tmelení bez broušení je snadno zvládnutelný 
způsob práce se sádrovým tmelem, který 
přináší četné výhody

Lištu AquaBead zkraťte na potřebnou délku 
nůžkami na plech

Vnitřní stranu lišty navlhčete čistou vodou 
z rozprašovače

Po zhruba půl hodině můžete přetmelit běžným sádrovým spárovacím tmelem, přetáhněte ho  
i přes lišty a po zaschnutí zabruste případné nerovnosti

Tmelení bez 
broušení

Lišta AquaBead pro pevné 
a nárazu odolné rohy

3

2

Více informací o nových trendech v práci se 
sádrokartonem na www.rigips.cz

nevolejte řemeslníka sTAVBA

47www.mujDum.cz
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Otvor je třeba vždycky brát jako sla-
bé místo stěny, které by mohlo 
mít neblahý vliv na statiku celého 

domu. Proto je nutné zajistit ho v nado-
kenní nebo naddveřní části překladem tak, 
aby se tlak zdiva nad ním roznesl do okolní 
svislé konstrukce, přesněji do ostění. Kro-
mě statické funkce musí překlady spolu 
s účinnou izolací zamezit úniku tepla a ne-
smí vytvářet tzv. tepelné mosty. V případě 
montovaných překladů musí jejich rozmě-
ry odpovídat skladebným rozměrům svis-
lých konstrukcí, oken i stropů. 

Varianty překladů
Materiál překladů se zpravidla volí podle 
konstrukčního materiálu celé stavby. Do-
nedávna se nejčastěji používaly monoli-

tické železobetonové překlady (beton má 
však špatný tepelný odpor a vyžaduje 
značné množství dodatečné tepelné izola-
ce, aby se zamezilo vzniku tepelného 
mostu v překladu). Zhotovovaly se přímo 
na stavbě vylitím betonu do bednění. 
Výhodou monolitického řešení byla libo-
volná velikost a tvar překladu, přesto ten-
to způsob postupně vytěsnily prefabriko-
vané komponenty, typizované přímo 
výrobcem toho či onoho stavebního systé-
mu. K těm patří keramické či keramobe-
tonové prvky (Porotherm, Heluz, Kera-
therm), překlady z pórobetonu (Ytong), 
překlady a průvlaky Velox ze štěpkoce-
mentových desek s vloženou izolací a vyli-
té betonem, betonové prvky Liapor či Pre-
fa, železobetonové Livetherm a další. 

S důvěrou v překlady
Stavebními překlady jsou myšleny především nosné stavební části, umístěné nad stavebními 
otvory a určené k přenosu síly tlaku do okolních zdí. Dříve se překlady pracně zhotovovaly 
dřevěným bedněním s betonáží nebo ocelovými nosníky, dnes se používají především 
prefabrikované speciální prvky. 

Samonosné keramické překlady ve zdivu 
Porotherm 30 Profi (www.wienerberger.cz)

Samonosné keramické překlady ve zdivu z cihel 
Porotherm 38 T Profi, plněných minerální vatou 
(www.wienerberger.cz)

• variabilitou orientace hlavního vstupu
• zvětšením úložného prostoru
• přidáním praktické technické místnosti
• přidáním šatny v přízemí domu

NAŠE NOVÉ PROJEKTY 
SE PYŠNÍ PŘEDEVŠÍM:

Na základě častých dotazů a Vašich požadovaných úprav jsme 
pro Vás připravili kolekci nových domů, které vycházejí 
z nejoblíbenějších projektů napříč všemi typovými 
řadami. Můžete se tak těšit na upgrade domů: 
Lyra, Uno 2, Bungalow 94, Face a Domino.

DOTAŽENÝCH K DOKONALOSTI5 NOVINEK

VYBER SI DŮM.CZ

ZAVOLEJTE NA ZÁKAZNICKOU LINKU 234 054 326, ZARUČENĚ VÁM PORADÍME! 
NEBO PŘIJĎTE NA BEZPLATNOU KONZULTACI A ZÍSKEJTE NAVÍC JEDINEČNOU PUBLIKACI RODINNÉ DOMY 2015 ZDARMA!

Projekt upravený 
na míru
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Stavební lego
Prefabrikované keramické překlady se skládají ze speciálních tvarovek, 
které seřazeny vedle sebe spolu se zálivkovým betonem a ocelovou 
výztuží vytvoří tažený pás překladu tuhý v ohybu. Pro spárované neo-
mítané zdivo z pálených nebo vápenopískových cihel se vyrábějí pře-
kladové tvarovky odpovídající formátům cihel, případně se stále ještě 
přímo na stavbách používá ztracené bednění s výztuhou a betonáží. 

Zásada „své k svému“
V cihelných stavbách se aplikují například 
překlady Porotherm KP Vario 100 až 175 
a KP Vario 200 až 350 (Wienerberger). 
Překlady KP Vario do délky 1 750 mm 
včetně jsou navrženy jako plně samonos
né, bez potřeby spřahování (spolupůsobe
ní) s ostatními konstrukcemi. Proto jsou 
robustnější než delší překlady Vario. Jsou 
symetricky vyztuženy, lze je tudíž použít 
i „vzhůru nohama“. První uvedené překla
dy sestávají z cihelných tvarovek, betonu 
a ocelové výztuže, mají rozměry (š x v x d) 
125 × 238 × 1 000 až 1 750 mm, druhé se 
dodávají v délce 2 000 mm (a delší) a z dů
vodu snížení vlastní hmotnosti a zvýšení 
celkové únosnosti jsou navrženy jako tzv. 
překlady spřažené. Kromě toho se použí
vají také keramobetonové, tepelně izolo
vané překlady KP Vario pro venkovní role
ty a žaluzie v délkách od 1 až po 3,5 m, 
vhodné pro jednovrstvé zdivo bez zatep
lení o tloušťkách od 365 mm do 500 mm 
nebo v objektech s vnějším zateplením, 
tedy na vnitřní nosnou část obvodové stě
ny o tloušťce 240 nebo 300 mm. Wiener
berger nabízí i plně nosné cihelné překla
dy Porotherm KP 7, dále překlady KP XL 
pro garážová vrata, zimní zahrady nebo 
velkoplošné prosklené stěny (rozpětí ot
vorů od 325 do 600 cm) a další výrobky. 

Nadpraží rohových oken
Instalaci rohových oken umožňují překla
dy Porotherm Vario, které se při instalaci 
doplňují speciálním sloupkem a ocelovou 
hlavicí z válcovaných profilů. Sloupek se 

osazuje na nosné zdivo nebo betonový 
podkladek tzv. patním plechem do ce
mentového lože, po vyrovnání a fixaci se 
dutina v sloupku vyplní betonem. Nejprve 
se osadí překlady Vario, poté překlady Po
rotherm 7 a tepelná izolace. Následně se 
připevní kotevní prvky oken a sloupek se 
obloží materiálem, z něhož jsou zhotove
na okna. Při variantě „bez sloupku“ se po
stupuje stejně, používá se však sloupek 
bez trnu, který se poté odstraní. V obou 
případech je nutný statický posudek. 

Nad okna a nad dveře
Výrobce cihelného stavebního systému 
Heluz nabízí keramické překlady vhodné 
pro vnější i vnitřní stěny. V sortimentu na
jdete překlady nosné a ploché. V obvodo
vých stěnách se z důvodu zvýšení tepelně
izolačních vlastností překlady kombinují 
s izolantem o tloušťce min. 90 mm. Nosné 
překlady Heluz 23,8 se vyrábí v délce od  
1 do 3,5 m v modulu po 250 mm. Překlad 
je plně staticky únosný, takže po osazení 
do cementové malty ho lze přímo zatížit 
bez nutnosti podepření v montážním sta
vu, nadezdívky a nadbetonování. Nosné 

Tepelná izolace vložená do nosného 
překladu Heluz v obvodové stěně 
zabraňuje vzniku tepelného mostu 

• variabilitou orientace hlavního vstupu
• zvětšením úložného prostoru
• přidáním praktické technické místnosti
• přidáním šatny v přízemí domu
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SE PYŠNÍ PŘEDEVŠÍM:

Na základě častých dotazů a Vašich požadovaných úprav jsme 
pro Vás připravili kolekci nových domů, které vycházejí 
z nejoblíbenějších projektů napříč všemi typovými 
řadami. Můžete se tak těšit na upgrade domů: 
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TEXT: Petr Saulich, FOTO: archiv

žaluziové a roletové překlady Heluz najde-
te v šířkách 365, 380, 400, 440 a 490 mm 
a výšce 238 mm. Překlady tvoří schránku 
pro osazení venkovních rolet nebo žaluzií. 
V systému Profi block (KM Beta) najdete 
překlady délek 1 000 až 3 500 mm (od-
stupňované po 250 mm), o výšce 71 
a 238 mm a šířce 70, 115 a 175 mm. 

Bílé kvádry a další řešení 
Nosné překlady Ytong NOP (Xella) jsou 
pórobetonové prvky armované betonář-
skou výztuží. Používají se pro vytváření 
nadpraží okenních a dveřních otvorů ve 
zdivu z přesných tvárnic Ytong v nos-

Nadpraží 
s roletou
Existují také nosné roletové a žaluzio-
vé překlady, do nichž lze následně 
osadit různé venkovní stínicí systémy. 
Kromě zvýšeného komfortu skýtají 
i výhody v úspoře energií a také 
v zabezpečení majetku. Někteří vý-
robci (např. Wienerberger, Heluz) 
nabízí takové překlady s možností 
snadné instalace stínicích prvků  
nebo přímo konstruované 
pro venkovní rolety či žalu-
zie. V podstatě jde o tepel-
ně izolovanou schránku, 
do níž lze stínění monto-
vat až po úplném do-
končení stavby a kdy-
koli během jejího 
užívání.  

ných i nenosných stěnách. Tyto překlady 
se nikdy nezkracují, ani se neupravují je-
jich průřezy, jsou určeny k přímému za-
budování. Výrobce je nabízí v šířkách 
200, 250, 300 a 375 mm, jednotné výšce 
249 mm a délkách 1 300, 1 500, 1 750, 
2 000 a 2 250 mm. Kladou se do maltové-
ho lože a při montáži je třeba dbát na 
jejich správnou polohu. Pro orientaci 
jsou na čelech překladů šipky, které smě-
řují k hornímu líci překladu. Na spodní 
ploše překladu je pak uvedena únosnost 
v kN/m. Nespornou výhodou je přesnost 
montáže a eliminace mokrého stavební-
ho procesu. Jako překlady okenních 
a dveřních otvorů, případně jako nosný 
průvlak mezi dvěma podporami, se pou-
žívají také štěpkocementové desky Ve-
lox. Díky vložené izolaci, nízké hmotnos-
ti a betonu s výztuží představují ideální 
řešení těchto konstrukcí. Nosné překlady 
včetně řešení pro umístění předoken-
ních rolet nabízí i Liapor, známy jsou pře-
klady Sendwix a cihelné překlady KMB 
(KM Beta) a bezpočet dalších. 

 Vazba roletového překladu na 
svislé a stropní konstrukce, příčný 
řez (www.wienerberger.cz)

 Nosný překlad Heluz se schránkou 
pro venkovní žaluzie a rolety – příčný 
řez (www.heluz.cz)

  Nosné 
překlady Ytong 
NOP jsou součástí  
stavebnicového 
zdicího systému  
Ytong. Vyráběná 
rozměrová řada 
odpovídá 
nabídce oken 
a dveří běžných 
na trhu. Šipky 
označují horní líc 
překladu
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Obývací pokoj
pod širým nebem
Na zahradách většinou obdivujeme atraktivní kompozice 
rostlin, terénní úpravy, vodní prvky. Tentokrát jsme navštívili 
dům, kde zahrada není jen pro okrasu. Rodina zde v létě tráví 
mnoho času, především relaxuje, a tomu podřídila celkový 
„obytný“ koncept.

Manželé středního věku bydlí 
v menším západočeském městě, 
ve vilové čtvrti z 20. let minulé-

ho století. Dům stojí na protáhlém úzkém 
rovinatém pozemku, který na východní 
straně sousedí s ulicí, směrem na západ 
s dalšími zahradami. Největší předností je 
klidná poloha, slunce po celý den a hezký 
výhled směrem na západ, kde se krajina 
za městem mírně zvedá k lesu na obzoru.
Zahrada se původně nelišila od typických 
zahrádek v podobných čtvrtích: letničky, 
pár záhonků zeleniny, keře, ovocné 
stromky, dřeviny… 
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V uplynulých letech majitelé domu, kteří 
se zabývají vybavováním interiérů, proved-
li kompletní rekonstrukci domu na dva 
samostatné byty – přízemí si pohodlně 
přestavěli pro sebe, podkroví je určeno 
pro víkendové návštěvy dcery s manželem 
a tříletou vnučkou. Na proměnu domu na-
vázaly i úpravy zahrady. „Prožili jsme tu 
celý život a rodinné hnízdo celou naši ro-
dinu spojuje,“ vypráví majitelka. „Chceme 
si užít vnučku, proto jsme se snažili, aby tu 
každý měl co největší pohodlí, příjemně se 
tu odpočívalo a údržba nedala moc práce. 
Na zahradu jsme vybírali spíše nenáročné 

rostliny, dřeviny a trávy. Důležitější pro 
nás bylo vytvořit příjemnou atmosféru 
a vybrat kvalitní venkovní vybavení, v létě 
totiž na zahradě doslova bydlíme.“ 

Obytné zóny
Uspořádání zahrady se odvíjí od obdélní-
kového půdorysu a návaznosti na dům. 
V západní části přízemí se nachází kuchyň 
s jídelnou, na ni logicky navazuje terasa 
s venkovním stolováním, přístupná fran-
couzským oknem. Aby bylo možné si po-
sezení a stolování venku užívat co nejčas-
těji, nechala zde majitelka domu vybudovat 

návštěva ZAHRADA

53WWW.MUJDUM.CZ
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pergolu se speciální konstrukcí se shrno-
vací střechou a stínicími bočními roletami, 
které poskytují ochranu před deštěm, 
sluncem i větrem. Po čtyřech schůdkách 
lze z pergoly, postavené v úrovni podlahy 
v přízemí, sestoupit na zahradu. 
Její dominantní část zaujímá bazén o roz-
měrech 7 × 3,5 m s atypickou dřevěnou 
terasou. Odpočinek u vody na lehátkách 
ve stínu velkého slunečníku s hezkým vý-
hledem nemá daleko k pohodě na středo-
mořské pláži. Ze tří stran bazén obklopu-
je mírně zvlněná plocha vysypaná bílým 
štěrkem, členěná většími solitérními ka-
meny a osázená převážně konifery. Jsou 
tu zástupci cypřišku (Chamaecyparis), 
zimostrázy (Buxus), jedlovce (Tsuga), za-
krslé borovice (Pinus), barevnou korunu 
tvoří japonské červenolisté javory.
Podél bazénu lze projít po trávníku 
do zadního zákoutí, které je malým dět-
ským rájem. Kromě volného trávníku 
na hraní tu nechybí houpačka, malé pís-
koviště, lavička a dřevěný zahradní do-
meček. Soukromí rodině poskytuje živý 
plot z tújí po celém obvodě zahrady.

Pergotenda, speciální varia-
bilní stavebnicový systém 
italského výrobce Corradi, 
umožňuje vybudovat pergolu přesně na míru. Lze 
ji ukotvit do obvodové stěny domu či postavit 
samostatně na zahradě. Nosný konstrukční rám 
z hliníkových profilů nese shrnovací střechu ze 
speciální technické textilie odolné proti vodě a UV 
záření. Boční a čelní stěna jsou opatřeny stínicími 
screenovými roletami, které poskytují ochranu 
před sluncem a také soukromí. Shrnování střechy 
a rolet funguje na dálkové ovládání. Stěny 
 pergotendy lze také zasklít, rolety nebo zasklení 
pak chrání vnitřní prostor i před větrem a chla-
dem. Sezonu venkovního stolování pak můžete 
zahájit už na jaře a užívat si ji až do podzimních 
měsíců. Pergolu i stínicí techniku dodalo studio 
Linie Design.

zaujalo nás

 K oblíbeným rostlinám paní domu patří  
bylinky a trávy. Ty se objevují v  nádobách  
na dlažbě u domu a jako mohutné trsy  
v sousedství jehličnanů

 K bazénu i na pergolu si majitelka domu 
vybrala zahradní nábytek s odolnou kovovou 
konstrukcí (kolekce Da Vinci, výrobce 
Hartmann)

TexT: Jitka Pálková, FoTo: Jiří Vaněk
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 Dětský koutek je 
vybaven houpačkou, 
lavičkou, hrací 
plochou a pískovištěm 
a zčásti pohledově 
oddělen zelení. V této 
části zahrady se dobře 
daří vřesům (Calluna 
vulgaris) a listnatým 
keřům

 Štěrkové záhony s plastickým 
reliéfem a solitérními kameny 
dodávají ploché obdélníkové 
zahradě třetí rozměr. Různorodá 
směs rostlin evokuje slunné 
Středomoří. Jsou tu zakrslé 
borovice (Pinus), cypřišky 
(Chamaecyparis), zimostrázy 
(Buxus), jedlovce (Tsuga) a další 
konifery

 Přechod mezi domem 
a zahradou tvoří 
zatravňovací dlažba, po 
které se zajíždí do garáže 
za domem. Nenásilně 
přechází v trávník. 
Barevnou dominantu 
zahrady představují dva 
japonské červenolisté 
javory (Acer palmatum)

návštěva zahRaDa
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Jde o poměrně nákladnou investici, pro-
to je třeba dobře zvážit využití zimní 
zahrady a podle toho volit technologie 

a materiály. Většina dodavatelů nabízí 
na svých internetových stránkách takzva-
ný konfigurátor zimních zahrad, který spo-
čítá orientační náklady a vybere pro zákaz-
níka tu nejlepší variantu. Na konstrukce se 
většinou používají speciální hliníkové sys-
témy, které zároveň řeší i tepelné mosty 
a odvod kondenzátu ze zasklených ploch 
do venkovního prostředí. Systémy je mož-
né kombinovat s plasty (nosná konstrukce 
se střechou je z hliníkových profilů, boční 
a čelní výplně z plastových prvků). Tím ov-
šem možnosti výběru ani zdaleka nekončí. 
Výrobci nabízejí nejen systémy špičkové 
kvality, které jsou vysoce pevné a odolné, 

Rady pro zimní 
zahrady 

Zimní zahrady fungují jako úsporné prosklené domy, které 
nabízejí kromě nádherného výhledu do nebe především teplo 
a světlo. Výrazně tím přispívají k celkovému snížení spotřeby 
energie v domě. Vhodné řešení zimní zahrady zajistí pohodu 
nejenom rozmanitým druhům rostlin, ale především 
majitelům domu.

ale také esteticky propracované varianty 
řešení. Hotové konstrukce se pak nejčastě-
ji volí podle půdorysu a typu otevírání. Zá-
kazník může vybírat ze široké palety barev 
i druhů. Lze se rozhodnout pro celý kom-
plexní systém nebo volit individuální prv-
ky. Důležité je posoudit zejména kvalitu 
střešních hliníkových systémů, renomova-
ný výrobce by měl poskytovat nadstan-
dardní odolnost proti namáhání větrem 
a sněhem a poskytnout dostatečnou záru-
ku (zpravidla 5 let). 

Komplexní řešení
Lepší variantou je počítat se zimní zahra-
dou už při plánování stavby domu, nicmé-
ně dostavět ji můžete i dodatečně. Podle 
odborníků by měla být koncipovaná jako 
samostatný obytný prostor o rozloze nej-
méně 15 m2, přičemž náklady na výstavbu 
zimní zahrady budou asi o 30 procent vyš-
ší než náklady na stavbu stejně velké zdě-
né místnosti se střechou a okny. Nicméně 
ať už se rozhodnete jakkoli, svěřte své plá-
ny rozhodně do rukou odborníků. Pomo-

Co byste 
měli vědět
— Ideální je orientace na jih, 
v zimních měsících slunce 
dokáže zahradu lépe prohřát 
— Nosná konstrukce by 
měla být ze stejného mate-
riálu jako okenní rámy 
— Může být v přízemí 
a  navazovat na klasickou 
 zahradu, vytvořit se ale dá 
i v patře
— Pokud chcete v zahradě 
 pěstovat rostliny, je třeba 
 vybírat vhodné druhy  

Rady pro zimní zahrady
Zimní zahrady fungují jako úsporné prosklené domy, které 
nabízejí nádherný výhled do nebe, teplo i světlo. Přispívají 
tím k celkovému snížení spotřeby energie v domě. Jejich 
vhodné řešení zajistí pohodu rostlinám i obyvatelům domu.
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Současný trend zimních zahrad je reakcí na měnící se životní styl 
člověka a z části také na klimatické podmínky. Principiálně mají 
ovšem zimní zahrady sloužit k co nejtěsnějšímu spojení uživate-
le s okolní přírodou – a to ve všech ročních obdobích. Za teplé-
ho počasí je možné odstranit svislé obvodové prosklení a otevřít 
tak celou plochu čerstvému vzduchu a slunečním parskům. Lze 
spojit užitnou plochu s venkovní terasou, bazénem i rozkvetlou 
zahradou. V chladnějším čase se uzavře buď část, nebo celá 
zimní zahrada. Zdrojem tepla je poté sluneční svit, případně 
vhodné lokální topidlo. Velkou pozornost doporučuji věnovat 
povrchovým úpravám konstrukcí. V naprosté většině případů se 
používají speciální strukturované barvy s příměsí perleti, které 
dodávají výrobkům punc dokonalosti a luxusní vzhled. Velmi 
důležitým parametrem při pořizování zimní zahrady je její archi-
tektonické sladění s původní stavbou domu. Zpracování detail-
ního projektu realizační firmou je klíčovou podmínkou pro spo-
kojenost uživatele i pro získání dobrého jména nás dodavatelů.

Detailní projekt je  
podmínka úspěchu
raDí: Petr Šudoma 
www.profiltechnik.cz

 Neomezujte se na krátké 
období léta a vytvořte si ze 
sezonních teras místa užívaná 
po celý rok. Skládací skleněné 
stěny představují zajímavé řešení 
prostoru (ProfiltechNik)

 každá zimní zahrada je 
jedinečná a na míru vyrobená 
stavba. konstrukce lze 
kombinovat s různými systémy 
a dosáhnout unikátního vzhledu 
i funkčnosti (ProfiltechNik)
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Rostliny  pro zimní zahradu
Hodí se sem například nenáročné palmy, kapradiny a mučenky, mohou zde 
přezimovat ve vegetačním klidu i některé pokojové rostliny, které mají raději 
nižší teploty (např. ibišek, asparágus, kamélie, bramboříky či azalky). Do vytá-
pěných zahrad lze umístit orchidej Phalenopsis, bromélie, guzmánie, tilland-
sie a další tropické rostliny. V zimní zahradě by neměly chybět citrusy. Vytvá-
řejí středomořskou atmosféru, okouzlují voňavými kvítky, jejich oranžové 
a žluté plody výrazně rozjasní interiér.

hou s výběrem vhodné konstrukce, která 
odolá rozmarům počasí, zajistí montáž 
a garantují, že vše funguje, jak má. Záru-
kou jsou vždy certifikované systémy a cer-
tifikovaní pracovníci. Účel zimní zahrady 
rozhodne o tom, kteří to budou, jaké ma-
teriály a technická zařízení se použijí. 
Důležité je pamatovat na vytápění (větši-
nou podlahové), větrání a stínění, jedině 
tak zajistíte po celý rok uvnitř vhodné 
vnitřní klima. Zásadním parametrem 
funkční zimní zahrady budou vždy kvalit-
ní okenní výplně a jejich zastínění. Odbor-
níci doporučují pořídit vnější sklo kalené 
a vnitřní sklo bezpečnostní. Dokonalý 
komfort pak zajistí teplotní a dešťová či-
dla, která mohou řídit otevírání a zavírání 
oken, pohyb žaluzií a vytápění. 

Správně zvolená stavební konstrukce je 
důležitá nejen pro optimální fungování zimní 
zahrady, ale i pro její celkové estetické 
vyznění (Schueco)

text: Vlastimil Růžička, foto: archiv
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komerční prezentace

Výborné řešení pro tuto podobu představuje 
systém TOPROCK. Toto spojení důmyslně kon-

struovaných držáků a izolačních desek z kamenné 
vlny, například ROCKWOOL SUPERROCK, umož-
ňuje zateplit střechu jednoduše a kvalitně. Podle 
typu střešní konstrukce se také nabízí izolace 
v kombinaci mezi a pod krokvemi. Využití kamen-
né vlny při rekonstrukci střechy také přispěje ke 
zvýšení hodnoty domu.  
Izolace z kamenné vlny je tvarově stálá a pružná. 
Dobře přilne ke konstrukci, vyplní požadovaný 
prostor a zamezí vzniku spár. Všechny tyto vlast-
nosti přispívají k eliminaci tepelných mostů. Des-
ky časem nesesedají a  dlouhodobě zachovávají 
svoji tloušťku. Účinně zamezují přehřívání v  létě 
a únikům tepla v zimě.  

SUPERROCK pro izolace 
v celém domě
Kamenná vlna ROCKWOOL SUPERROCK je díky 
svým vlastnostem vhodná pro tepelné, protipo-
žární i akustické izolace. Nabízí přitom velmi širo-
ké možnosti využití – jako nehořlavá a současně 
prodyšná izolace s vynikajícími tepelněizolačními 
vlastnostmi se přímo nabízí pro zateplení střech 
(nadkrokevní i mezi a podkrokevní izolace), výplň 
trámových stropů a  podlah, nepochozí podlahy 
na půdě, zavěšené podhledy a také pro zateplení 
stropů garáží a sklepů. 
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti činí 
0,035 W/mK, desky SUPERROCK jsou proto ade-
kvátním řešením i  pro realizaci dřevostaveb, níz-
koenergetických a pasivních domů. 

Obytné podkroví je stále oblíbenější. V případě novostaveb vyjdou 
metry celkově získané obytné plochy levněji než u bungalovu, díky 
podkroví lze mít poměrně velké bydlení i na malém pozemku. 
U rekonstrukcí pak představuje možnost rozšíření původního obytného 
prostoru, zde je přitom mnohdy spojeno s výměnou celé střechy. Často 
se přitom využívá varianta s přiznaným trámovím, kdy se střecha zatepluje 
až nad krokvemi, tedy nad střešním trámovím. 

Ochrání teplo a brání 
pronikání hluku
V podobě zateplení nad krokvemi poskytnou desky 
SUPERROCK výbornou tepelnou izolaci, potěší 
i z pohledu akustických schopností. V závislosti na 
volbě střešní krytiny a  ve spojení se systémem 
  TOPROCK lze snížit množství hluku pronikajícího 
zvenku do podkroví (vzduchová neprůzvučnost 
konstrukce je až 55 decibelů). Desky SUPERROCK 
jsou k dispozici v standardní délce. Na výběr je mezi 
deseti tloušťkami, od 5 až po 20 centimetrů. Desky 
patří do třídy A1, jsou deklarovány jako nehořlavý 
materiál, účinně tak brání šíření ohně. 
Realizace nadkrokevního zateplení pomocí speci-
álních držáků TOPROCK a desek z kamenné vlny 
ROCKWOOL umožňuje rychlé, jednoduché a kva-
litní řešení střechy. Podrobnosti, jak při zateplová-
ní s tímto systémem postupovat, lze zjistit napří-
klad v  animaci na webu. 
Více informací na www.rockwool.cz

Bydlení pod 
šikmou střechou
Izolace kamennou vlnou omezí 
přehřívání v létě a úniky tepla v zimě 
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Největší zájem je o celoroční pěsto-
vání vlastní zdravé zeleniny, 
s čímž se pojí vybudování vhod-

ného skleníku či zimní zahrady. Existují 
ale i další způsoby a možnosti pěstování 
a netýká se to zdaleka pouze zeleniny. 
Nákup kvalitního skleníku bude určitě 
dobrou investicí. Fóliovník a různá pařeni-
ště také nejsou k zahození. Pro venkovské 
zahrady se nabízejí i další „zdroje“. Kromě 
klasických dřevěných rámů lze využít na-
příklad slaměné balíky, proutí, piliny i sta-

rá vyřazená okna. Dobrým řešením je vy-
výšený záhon s pevnými stěnami překrytý 
sklem, fólií či netkanou textilií. „Pokud 
chcete účelně využít stará okna, která 
zbyla po výměně za plastová, je třeba na 
to myslet už při budování konstrukce zá-
honu a přizpůsobit tomu jeho rozměry,“ 
upozorňuje Jana Nováková a dále připo-
míná základní podmínky pro budování 
takovýchto zahradních prvků. Důležitý je 
rovný podklad (terén), stanoviště chráně-
né proti větru (ideálně při zdi budovy, kte-

rá současně akumuluje teplo), osluněné 
stanoviště (po nejdelší část dne), zdroj 
vody pro zálivku (optimálně dešťové, 
i proto je blízkost domu výhodou). Pro 
skleník (dříve opravdu skleněný, nyní se 
pořizují hlavně polykarbonátové) je třeba 
mít pevné základy, což zpravidla znamená 
vybudovat podezdívku, nebo použít pev-
nou základnu dodanou výrobcem. Na dno 
„pod záhony“ i na dno pařenišť patří sub-
strát, který se dobře rozkládá, uvolňuje 
živiny a produkuje teplo – tedy hnůj, ide-
álně koňský – navrch pak kompost a dob-
rá zahradní zemina.

Rostlinám dopřejte teplo, 
světlo a vláhu
Jana Nováková doporučuje vysadit rostli-
ny přímo na místo do řádků nebo „na ši-
roko“, přičemž za oknem lze předpěsto-
vat sadbu. Důležitá je hlavně doba výsevu 
a výběr dobré odrůdy. „Rostliny jsou citli-
vé na délku dne a venkovní teplotu. Bě-
hem vegetace je třeba hlídat teplotu (na 
obě strany: větrat i stínit proti přehřátí), 
vlhkost půdy i vzduchu (může ovlivnit ší-
ření chorob a škůdců), světlo (intenzita 
i doba osvitu, uměle přisvítit lze pouze 

Jak prodloužit 
zahradní sezonu 
Pěstování rostlin během celé sezony je ve světě vcelku 
běžnou záležitostí. Existují různé způsoby, jak toho 
dosáhnout. Společně s odbornicí na ekozahrady Janou 
Novákovou nabízíme několik tipů, jak spolehlivě prodloužit 
vegetační sezonu v našem podnebném pásmu. 

60

60_61_RDCZ10.indd   60 22.09.15   9:41



Pro jejich použití na zahradě hovoří 
několik dobrých důvodů:

 využijí dobu po hlavní sklizni a rychle 
vytvoří souvislý porost, rostliny půdu pro-
koření, prokypří a oživí, zlepší její struktu-
ru, po zapravení do půdy ji obohatí 
o snadno rozložitelnou organickou hmotu; 

 chrání povrch půdy proti vodní i větrné 
erozi, omezují vymývání živin z půdy deštěm;

 tvoří stín, který chrání půdu před vysu-
šováním;

 mají fytosanitární účinky, napomáhají 
odstranění půdní únavy, některé druhy 
rostlin pomáhají omezovat choroby 
a škůdce. Například hořčice bílá, ředkev 
olejná, čirok a měsíček působí proti háďát-
kům;

 omezují růst nežádoucích plevelů, neboť 
jde o velmi konkurenceschopné bujné 
druhy rostlin;

 v době květu lákají užitečné druhy hmy-
zu (svazenka, pohanka, hořčice bílá, vikve, 
lupina, jetel inkarnát, světlice barvířská).

odborNá poradkyNě:  
doc. Ing. Jana 
Nováková, CSc.
www.janinyzahrady.cz

někde). Rostliny dobře prospívají (klíčí 
i rostou) při různých teplotách, různé in-
tenzitě světla a délce dne. Je třeba pořídit 
vhodné odrůdy pro příslušnou roční 
dobu. Existuje celá řada odrůd na výběr 
pro různé podmínky, termíny, účel a způ-
sob pěstování,“ dodává naše průvodkyně. 

Které druhy a odrůdy pěstovat 
Od časného jara můžete pěstovat zeleni-
nu s krátkou vegetační dobou – napří-
klad salát, špenát, polníček, ředkvičky, 
kopr, kedlubny, květák, brokolici (je třeba 
vybírat skleníkové odrůdy!). Výhodou je 
vypěstování vlastní sadby pro venkovní 
záhony. Dále jsou vhodné brukvovité 
druhy (kromě výše jmenovaných i zelí, 
kadeřávek, růžičková kapusta), saláty, 
mangold, celer, plodová zelenina (rajčata, 
papriky, okurky, dýně, cukety, patisony, 
melouny, mochyně peruánská), bylinky 
(majoránka, saturejka, bazalka) a také 
květiny – například nežádoucí hmyz od-
puzující afrikány, astry, cínie, statice 
a slaměnky k sušení. 
Během vegetační sezony se plodová zele-
nina ve skleníku/pařeništi obvykle pone-
chává. Zakrývání netkanou textilií na zá-

proč pěstovat 
meziplodiny

(podzimní, ozimé, jarní), a také podle ta-
xonomické příslušnosti plodin, které 
s meziplodinou časově sousedí – měla by 
být pokud možno z jiné rostlinné čeledi 
než plodiny vysazované před a po ní. 
V zemědělství využívané směsky obsahu-
jí obvykle 2 až 4 druhy, na zahradě si je 
můžete sestavit na míru a obohatit třeba 
o kvetoucí bylinky, jejichž semena si 
snadno vypěstujete sami (měsíček, kopr). 
Nejčastěji se jako meziplodiny používají 
svazenka vratičolistá, pohanka, hořčice 
bílá, světlice barvířská, z lipnicovitých 
oves a žito, z bobovitých jetel inkarnát, 
vikev, hrách, bob, peluška a lupina.

Na jaře – co nejdříve 
podmínky dovolí, před 
teplomilné zeleniny, se 
zasévají druhy odolné proti 
chladu: oves, hrách, bob, 
1  vikev. 

kdy vysévat

V létě – po sklizni ra-
ných plodin, zelenin 
i brambor se dají vysít 
i rostliny s delší vegetač-
ní dobou: 2  slunečnice, 
pohanka, 4  měsíček, 
svazenka, řepka, hořčice.

Meziplodiny se sekají 
v době květu, tehdy jsou 
nejhodnotnější. posečené 
rostliny zapravte do půdy. 
pokud je předtím podrtíte 
(například sekačkou na 
trávu), bude obohacení 
půdy živinami  rychlejší.

Na Podzim – vysejte po 
sklizni ostatních plodin, 
nejraději do konce srpna, 
eventuálně začátku září: 
3  brutnák, 5  černucha. 
pak je zapravte do půdy, 
ozimé druhy se zapravují 
až na jaře.

1 2

3 4

5

honě venku se používá i během sezony 
k rychlení plodin a k ochraně proti živo-
čišným škůdcům (hmyz, ptáci). Na pod-
zim lze vysít některé plodiny tak, aby 
byly k dispozici přes zimu nebo časně na 
jaře (špenát, salát, polníček). Pařeniště 
a skleníky se hodí k zimnímu uchování 
pórku, růžičkové kapusty, zimní cibule 
a pažitky na rychlení a k přezimování 
rostlin, které nejsou mrazuvzdorné (dur-
man, rozmarýn). Pokud máte skleník 
nebo pařeniště na zahradě, kam jezdíte 
jenom občas a nemůžete na rostliny pra-
videlně dohlížet, můžete bylinky a někte-
ré listové zeleniny vypěstovat na okně 
nebo na balkoně. V nabídce obchodů na-
jdete hotové skleníky a malé skleníčky 
(zejména na předpěstování sadby), nebo 
je možné vše svépomocí doma vyrobit 
a kromě sadby si pěstovat třeba bylinky, 
cibulku, ředkvičky nebo saláty.

Zelené hnojení
Po sklizni hlavních plodin je čas i na zase-
tí meziplodin na zelené hnojení. Používa-
jí se jednotlivé druhy samostatně, nebo 
směsi. Vybírejte podle termínu výsevu 
a doby, po kterou má být porost na ploše 

text: Vlastimil růžička, foto: Jana Nováková

ekologická zahrada
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Říjen v zahradě
Po teplém září, zle se říjen tváří. Zalijte a přihrňte 
zeleninu přezimující na záhonech a namulčujte listím. 
Vyčistěte jezírko a zakryjte sítí, která zachytí padající listí. 
TEXT: Marie Musilová , FOTO: autorka, Thinkstock

Většina druhů a odrůd rodu čnělkovec 
neboli aktinidie či také kiwi (Actinidia) 
snese pokles teplot pouze k –10 °C. Vy-
zkoušejte samosprašnou odrůdu A. delicio-
sa ’Boskoop‘. Výhony dosahují délky až 
10 m. Vyžaduje slunce, polohy chráněné 
před mrazem a mrazivým větrem, humóz-
ní, stále mírně vlhkou, propustnou půdu. 
Snese pokles teplot k –18 °C. V mrazivých 
polohách výhony zakryjte chvojím, ráko-
sovou rohoží anebo pěstujte ve fóliovníku, 
chladném skleníku či zimní zahradě. Na-
mrzlé rostliny snadno regenerují. Je to 
ovíjivá liána, pro výhony potřebuje silné 
kůly s nataženými dráty a každoroční pro-
stříhání na jaře. 

Rostliny v truhlíku 
Při podzimním osázení truhlíků na balkonu 
a terase, které vydrží alespoň do února, 
rostliny zapusťte v kontejneru do zeminy. 
Šedě plstnatý australský polokeřík jménem 
drátovec neboli krásnohlávek (Calocephalus 
brownii) z čeledi hvězdicovitých přeneste 
při poklesu teplot k 0 °C do domu, kde 
přezimuje při teplotě 15 °C. Jeho místo 
v listopadu vyplňte zeminou a dýní, do 
adventu chvojím.

CELÁ LETOŠNÍ, VELMI skromná úroda 
ořechů a oříšků má vysoký podíl seschlých 
a plesnivých jader. Všechny vylouskejte 
a uložte do mrazáku. Plesnivé spalte.

Krémově bílé květy kiwi rozkvétají jen na jednoletých výhonech, které vyrůstají z dvouletých 
větví. Bobule se sklízejí od září do října, dozrávají v listopadu 

Vyzkoušejte kiwi
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Krása stále-
zelených 
podzimních 
dřevin

Po letošním velmi suchém létu před nástupem zimy důkladně zalijte rostliny náročné 
na vyšší vlhkost půdy. Okolní, hluboce proschlá půda stále odsává vláhu. Potom na-

mulčujte! Dřeviny a trvalky vyžadující kyselou půdu namulčujte vyšší vrstvou rašeliny 
a ještě listím. Důkladně zalijte všechny stálezelené keře a mladé ovocné stromy. Horten-
zie (Hydrangea), po zálivce namulčujte vysokou vrstvou drceného listí s rašelinou. Pokud 
nebude deštivé září, záhony s trvalkami ještě zalijte a teprve potom zasypte drceným 
listím. Ve vyšších polohách listnaté neopadavé dřeviny nahrazují jehličnany, mladé 
stromky v říjnu zalijte. Holomráz v zimě může rostliny poškodit. Z horní vrstvy promrzlé 
půdy rostlina nemůže nasávat vodu. 

1 Pěnišníky neopadavé (Rhododendron) 
a opadavé (Rhododendron, syn. Azalea), 
jedovaté, kvete květen–červen. Kdo nezaléval 
v srpnu v době tvorby květonosných pupenů, 
ať nečeká bohaté kvetení příští rok, ale 
důkladnou říjnovou zálivkou alespoň zachrání 
rostlinu. 

2 Aukuba japonská (Aukuba japonica  
’Variegata‘), jedovatá, neopadavá, na rozdíl 
od ostatních druhů a odrůd jednodomá, kvete 
květen–červen. Ve vyšších polohách pouze 
v nádobách. Důkladná zálivka a namulčování 
nahrabaným listím.

3 Zimostráz obecný (Buxus sempervirens), 
jedovatý, květ v dubnu, neopadavý, 
nenáročný na půdu, snese slunce a sucho. 
Zalít mladé rostliny v písčitých půdách. 

4 Střemcha vavřínová, syn. bobkovišeň 
(Prunus laurocerasus), jedovatá, neopadavá, 
květ duben–květen. Dobře snáší sucho, ale 
přesto letos zalijte. V říjnu namulčovat 
vysokou vrstvou listí, kořeny špatně snášejí 
mráz. Nevyžaduje kyselou půdu.

5 Pieris v druzích a odrůdách (Pieris), 
jedovatý neopadavý, květ březen–duben. Má 
stejné nároky jako pěnišníky. V říjnu důkladně 
zalijte a namulčujte vysokou vrstvou rašeliny. 

6 Barvínek neboli brčál (Vinca), jedovatý, 
stálezelený, květ duben–květen. Letos v létě 
prosychal, hustá síť porostu brání prostupu 
vláhy ke spodní části kořenů. Důkladná 
zálivka, v těžkých, vápenitých půdách 
přehození rašelinou. 

7 Mamota širolistá dříve skalenka (Kalmia 
latifolia), jedovatá, neopadavá, květ červen. 
Vyžaduje vlhčí, kyselou humózní půdu. 
Zálivka a namulčování rašelinou. 

8 Zimolez lesklý (Lonicera nitida) a z. 
kloboukatý (L. pileata), jedovaté, neopadavé, 
květ nenápadný, květen–červen, důkladná 
zálivka a prosypání drceným listím.

1 2

543

6 7 8

 Sklizeň zimních odrůd jabloní a hrušní. 
Ovoce ukládejte do vyčistěného sklípku 
a pravidelně větrejte. 

 Do sklípku uložte kořenovou zeleninu 
v pyramidě do písku. Venku na záhoně 
přes zimu může zůstat pastinák, černý 
kořen a petržel. 

 Vysazují se okrasné a ovocné dřeviny. 
Předem se informujte, zda zvolená dřevina 
má na vaší zahradě vhodné podmínky. 
Půdu zlepšete dle jejích požadavků. 

 Vysazují se ozimé odrůdy česneku, např. 
paličák ’Dukát´nebo nepaličák ’Vladan‘.

 Druhá vlna stěhování přenosných sub-
tropických rostlin s měkkými listy na vy-
braná místa v domě nebo v zimní zahradě. 

Plán prací na říjen

Nezapomeňte vysít petržel! Můžete vysévat i na okraje okrasných záhonů, pod oknem kuchyně 
i těsně vedle terasy do polostínu. Voňavou nať budete sklízet celý příští rok 

kalendář ZAHRADA
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Ovocné stromy, například jabloně, 
hrušně, švestky, třešně i meruňky, 
je v dobrých půdních podmínkách 

nejvhodnější sázet na podzim – od polovi-
ny října do konce listopadu. Během zimy 
slehne půda, kořeny s ní mají na jaře již 
dobrý kontakt a stromek se lépe vyrovnává 
s případným nedostatkem vláhy. Pokud 
podzimní výsadbu nestihnete nebo nemá-
te na zahradě příliš dobrou půdu, můžete 
sázet i na jaře přibližně od poloviny března 
do poloviny dubna. Než aby stromek úpěl 
přes zimu v mokré díře v nekvalitní půdě, 
trpěl mrazy a byl okousán hladovou zvěří, 
je lépe jej vysadit na jaře. Také podzimní 
výsadba broskvoní nebývá úspěšná, strom-
ky často utrpí mrazem, proto je raději vy-
saďte na jaře.

Příprava jámy
Vykopejte jámu o něco větší a hlubší, než 
je objem kořenů. Pokud sázíte například 
jabloň na místo, kde předtím nejméně 
pět let jabloň nerostla, máte situaci jed-
nodušší – na dno jámy nasypte kompost, 
přehoďte kvalitní zeminou a můžete sá-
zet. Kořeny ani kmínek nesmí být v kon-
taktu s čerstvým hnojem nebo průmyslo-

Na výsadbě stromku se zdánlivě 
nedá nic pokazit. To je ale dojem, 
který plyne z neznalosti věci.

radí: Jaromír Frič
www.zahradkarjerome.cz

vým hnojivem, mohlo by je to „popálit“! 
Pokud sázíte do míst, kde již jabloně rost-
ly, vykopejte jámu větší. Původní, od jab-
loní unavenou půdu odvezte na záhon 
(zelenině vadit nebude) a do jámy použij-
te čerstvou zeminu. Můžete ji promíchat 
s kompostem, pískem, starou omítkou – 
podle daných půdních podmínek. 
Do jámy před vložením stromku zatlučte 
kůl nebo kolík (záleží na podnoži strom-
ku). Podnože málo vzrůstné budou po-
třebovat kůl vysoký (asi 2 m) na celou 
dobu života, stromkům s vyšší podnoží 
stačí jen kolík na kratší dobu (na rok 
dva). Kůl se zatlouká jižně od kmínku 
(oddaluje rašení; zastiňuje kmínek 
na jaře a chrání tak před mrazíky). Pokud 
je stromek ohrožen spíše větrem, umís-
těte kůl na návětrné straně od kmínku. 

Správná péče o kořeny a kmínek
Kořenům zastřihněte konečky „do bílé-
ho“. Pokud trochu zaschly, plocha střihu 
bude zahnědlá. Stříhejte, dokud nebude 
bílá. Zaschlé kořeny namočte do vody 
na několik hodin nebo i přes noc.  
Stromek vložte do jámy tak, aby místo 
štěpování zůstalo 5–10 cm nad zemí. Ko-
řeny pak zasypte zeminou a setřeste je 
tak, aby se dostala i pod kořeny, opatrně 
půdu přišlapujte a zhutňujte. Kontroluj-
te místo štěpování, aby zůstalo výrazně 
nad zemí. Když už je jáma skoro vyplně-
ná zeminou, kořeny zalijte, přidejte půdu 
a téměř na povrch nasypte pár hrstí hno-
jiva, například NPK. Hnojivo zasypte po-
sledním zbytkem půdy a vydatně zalijte. 
Na pár let máte s hnojením vystaráno.
Kmínek přivažte provazem stočeným 
„do osmičky“ ke kůlu. Když mezi kmínek 
a kůl vtlačíte špalík polystyrenu či jiný 
měkký materiál, stromek bude pevně fi-
xován a zabezpečen proti větru. Na pod-
zim vysazené stromky se spíše nestříhají, 
s řezem počkejte na jaro. Zato při jarní 
výsadbě je hlubší řez nutný.

Stromek vložte do jámy tak, aby místo 
štěpování zůstalo ve výšce 5–10 cm 
nad zemí. Tuto zásadu je nutné 
dodržet i u stromků s velmi krátkou 
podnoží. Jinak by za čas došlo 
ke „zpravokořenění“ – stromek by 
pustil kořeny i z naštěpované odrůdy 
nad podnoží, rostl by příliš rychle 
a málo by plodil

Foto: autor, Shutterstock 

Výsadba 
ovocných 
stromů 
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komerční prezentace

Rigips neustálým vylepšováním vlastností 
sádrokartonových desek reaguje na zvyšující 

se nároky na stavební materiály a tím i na kvalitu 
bydlení. Modrá akustická deska, která velmi účin-
ně snižuje vzduchovou neprůzvučnost konstruk-
cí, je již delší dobu vyhledávaným materiálem pro 
realizaci příček, podhledů či předstěn v  interié-
rech. Nyní Rigips tuto desku ještě vylepšil o revo-
luční složku Activ´Air, která trvale odstraňuje až 
70 % formaldehydu z  ovzduší a  vytváří tak čistý 
vzduch v interiérech. Formaldehyd je nejčastěji se 
vyskytující těkavá organická látka obsažená např. 
v  nábytku, kobercích, textiliích a  jiném bytovém 
zařízení nebo také v čisticích prostředcích a ciga-
retovém kouři. Složka Activ´Air tuto nebezpečnou 
látku, která ve vyšších koncentracích může způso-
bit nemalé zdravotní potíže, odstraňuje, a  to po 
dobu minimálně padesáti let.
Modrá akustická deska Activ´Air v sobě nyní spo-
juje nejvyspělejší technologie v oblasti sádrokar-
tonu. Kromě významného zlepšení akustiky 
a vnitřního ovzduší propůjčuje konstrukcím i po-
žární odolnost. To ji předurčuje k tomu, aby se sta-
la ještě vyhledávanější alternativou ke zděným 
příčkám, neboť sádrokartonové konstrukce se re-
alizují rychlejší suchou cestou, nezatěžují nosnou 
konstrukci budovy a díky své malé tloušťce navíc 
ušetří více místa a tím zvětší cennou podlahovou 
plochu. Dobrou zprávou pro zákazníky je také 
fakt, že její cena se přidáním složky Activ´Air nijak 
nezvýší. Zájemci ji budou moci pořídit za stejnou 
cenu jako původní Modrou akustickou desku 
a přitom získají sádrokarton s podstatně vylepše-
ným složením a tím i lepšími vlastnostmi.

Nová Modrá akustická deska
— účinně snižuje hluk
— je odolná proti požáru
— čistí vzduch v interiéru

Ticho 
a čistý 
vzduch 
v jedné 
desce
Společnost Rigips přináší 
zcela nový standard 
v bydlení, aby byly 
splněny dva nejčastější 
požadavky na komfortní 
domov – ticho a čistý 
vzduch. Velmi žádanou Modrou 
akustickou desku totiž obohatil 
o moderní technologii Activ´Air.

SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA
a) R-CW 75, opláštění 1× MA 
(DF) 12,5 mm, minerální izolace 
tl. 50 mm (celková tloušťka 
100 mm)
Rw = 50 dB
b) R-CW 75, opláštění 2× MA 
(DF) 12,5 mm, minerální izolace 
tl. 60 mm (celková tloušťka 
125 mm)
Rw = 58 dB

CIHLOVÁ PŘÍČKA
a) pálená děrovaná příčkovka 
tl. 80 mm s vápenocementovou 
omítkou tl. 10 mm a stěrkou (celková 
tloušťka 100 mm)
Rw = 40 dB
b) pálená děrovaná příčkovka 
tl. 115 mm s vápenocementovou 
omítkou tl. 10 mm a stěrkou (celková 
tloušťka 135 mm)
Rw = 47 dB

PÓROBETONOVÁ PŘÍČKA
a) pórobetonová příčkovka tl. 
100 mm omítnutá stěrkou se 
štukem (celková tloušťka 
minimálně 110 mm)
Rw = 39 dB
b) pórobetonová příčkovka tl. 
125 mm omítnutá stěrkou se 
štukem (celková tloušťka 
minimálně 135 mm)
Rw = 41 dB

PŘÍKLAD SROVNÁNÍ AKUSTICKÝCH PARAMETRŮ RŮZNÝCH PŘÍČEK
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Zazimování 
bazénu krok 
za krokem
Na konci každé koupací sezóny je třeba 
připravit bazén na zimu. V obrazové reportáži 
vám poradí bazénoví odborníci ze společnosti 
Albixon, jak bazén dobře zazimovat. 

1 K zabezpečení bazénu na zimu doporučujeme využít služeb 
profesionálně vyškolených techniků, kteří bazén a jeho technologii 
profesionálně nejenom zazimují, ale také poradí s obsluhou 
technologie a řešením možných problémů s údržbou bazénové vody.

6 Jestliže je součástí bazénu i reflektor (bazénové osvětlení), je 
nezbytné jej demontovat. Vyndejte středový plastový rámeček. Pod 
tímto rámečkem je uložen jeden samořezný šroub. Ten vyšroubujte, 
nakloňte tělo světla směrem do bazénu a jemným tahem nahoru jej 
vyjměte. Na těle světla je ze zadní strany připojen připojovací kabel.  
Uvolněte jej a světlo postavte na vrchní okraj bazénu.

5 Ze skimmeru vyndejte košík na hrubé 
nečistoty. Koncovku hadice vysavače umístěte 
na dno skimmeru, které je vybaveno závitem. 
U některých typů bazénů tento postup nelze 
použít, proto vsuňte koncovku vysavačové 
hadice přímo do sání skimmeru.

4 Nachystejte si mechanický čistič 
dna, teleskopickou tyč 
a vysavačovou hadici.

2 Jestliže se i přesto rozhodnete pro řešení 
svépomocí, pročtěte si pečlivě návod, jak správně 
postupovat během zazimování bazénu.

3 Pro kvalitní a dlouhodobé zazimování bazénové 
vody je nezbytné, aby byla bazénová voda před 
zazimováním čistá. Nezapomeňte proto vyčistit 
a vyluxovat dno a stěny bazénu.

TexT: Vlastimil Růžička, FoTo: Albixon
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10 Dále je nutné mechanicky zabezpečit bazénovou vodu proti zamrznutí. Na hladině se 
nesmí vytvořit souvislá vrstva ledu. Jako zábrana proti ledu se používají dilatační plováky. 
Vzájemným spojením plováků musí vzniknout řetěz tak dlouhý, aby se dal na hladině 
bazénu úhlopříčně rozložit. Pro bazén 3 × 6 metrů počítejte 10 až 12 kusů dilatačních 
plováků. Alternativou k plovákům jsou PET lahve plněné částečně pískem, raději však 
investujte do dilatačních plováků. Mají trvalou výplň a jsou hezčí než plastové lahve.

11 Nakonec přichází na řadu aplikace zazimovacího 
prostředku do bazénové vody. Postupujte dle 
instrukcí výrobce. Dejte však pozor, na těchto 
přípravcích je totiž obvykle uváděn poměr množství 
zazimovacího roztoku na 1 m3 vody. Zároveň je 
omezena doba ochrany bazénové vody.

7 Čištění samotné technologie v technologické 
šachtě.

8 Bazénovou vodu vypusťte tak, aby se úroveň hladiny snížila pod trysky. Nezbytné je 
vypustit i filtrační nádobu. Ve spodním dílu vypouštěcí nádoby jsou umístěny dva šrouby. 
Menší z nich je určen pro vypouštění vody – ten povolte. Větší šroub slouží k výměně 
filtračního média – ten v žádném případě nepovolujte!

9 Odpojte filtrační čerpadlo. Doporučuje se jej zcela odpojit a uskladnit na teplém 
a suchém místě. Můžete jej také ponechat v šachtě, ale pak je nezbytné vyšroubovat 
vypouštěcí šroub! 

DOBrá 
rADA

Vypouštěcí šroub najdete na spodní 
straně těla filtračního čerpadla. Pak 
odšroubujte víko vlasového filtru 
a vytáhněte těsnění. Vypouštěcí šroub 
ponechte během celého zimního období povole-
ný. Zároveň doporučujeme demontovat mano-
metr tlaku a odstranit z něj vodu, protože by moh-
lo dojít k jeho poškození. Do odpuštěné filtrační 
nádoby (do písku) nalijte malé množství dezin-
fekčního prostředku, například Savo pro bazény.
K vypouštění filtrační nádoby je možné zvolit 
i jiný způsob. Rozpojte šroubové spoje u šesti-
cestného ventilu, uvolněte velkou převlečnou 
matku a vyjměte celý ventil směrem vzhůru. 
Doporučujeme otočit pákou ventilu do mezipo-
lohy mezi funkcemi. Ventil uschovejte. Vodu 
z filtrační nádoby vysajete vysavačem na vodu.

bazén ZAhrADA
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v rodinných domech (pitné z vodovodu 
a vody dešťové) se tak dostávají do spekt-
ra ekonomicky výhodných investic.

Akumulace a další využívání 
dešťové vody 
Zachycení srážkových vod a jejich násled-
né využití bývá vhodnou alternativou 
tam, kde není možné dešťové vody vsák-
nout ani regulovaně odpouštět do kana-
lizace či vodního toku. Akumulační ná-
drž je navržena jako retenční nádrž bez 
odtoku a slouží pro zachycení přívalo-
vých dešťů. Po srážkové události je vždy 

Když vody není dost
U nás na podobnou situaci nejsme zvyklí a po pravdě řečeno ani připraveni. 
Ale doba se mění a s ní i možnosti a způsoby řešení. 

potřeba retenční kapacitu co nejrychleji, 
nejlépe do 3 dnů, vyčerpat. Nejčastěji to 
bývá „vyplýtváním“ na zálivku zahrady 
poté, co už je zemina schopna pojmout 
určité množství vody. Pokud ale chcete 
dešťovou vodu využívat dlouhodoběji, 
například pro splachování toalet, zalévá-
ní, mytí, je nutné prostor nádrže zvětšit 
o objem, který bude v nádrži průběžně 
k využívání. Taková nádrž (její objem se 
navrhuje na průměrnou potřebu užitko-
vé vody na dobu cca 3 týdny) je často 
předřazována i před vsakovací/regulační 
zařízení. 

Rozmary počasí v posledním obdo-
bí, střídání dlouhodobého sucha 
s přívaly deště, který země nestačí 

absorbovat, snad i největší optimisty pře-
svědčily, jak důležité je promyšlené hos-
podaření s dešťovou vodou. Navíc ceny 
vody opět poskočily vzhůru. Kromě eko-
logie tak čím dál více nabývá na významu 
ekonomický aspekt. Zařízení na akumu-
laci dešťové vody a duální rozvody vody 

Schéma podzemní nádrže na dešťovou vodu 
pro potřeby rodinného domu: 1 domácí 
vodárna 2 snímač spodní hladiny  vody 
3 plovoucí sání 4 nátok pro napouštění vody 
zespodu 5 přepad  do dešťové kanalizace 
(NICOLL)

3

2
4

1

5
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TEXT: Stojan Černodrinski FOTO: archiv

S pomocí dešťové vody je možné uspořit 
až 50 % nákladů na pitnou vodu. Je vhod-
ná především na splachování WC, úklid, 
praní, údržbu zeleně atd. Podle velikosti 
a charakteru objektu je možné pro aku-
mulaci dešťové vody využívat různé typy 
zařízení. Zatímco pro rodinné domy jsou 
vhodné monolitické plastové nádrže, pro 
větší objekty lze použít vsakovací bloky 
obalené hydroizolační fólií a uložené 
do země. Tento typ nádrží je zajímavý jak 
svojí prostorovou fl exibilitou, tak i ceno-
vou dostupností a snadnější montáží 
oproti například betonovým nádržím. 
Celý systém pro využívání dešťových vod 
tvoří nátok s fi ltračními prvky, které za-
jišťují čištění dešťových vod od mecha-
nických nečistot, vlastní akumulační ná-
drž, čerpací technika a bezpečnostní 
přepad do vsaku nebo do kanalizace.

Nádrže a rozvody
Přesný výpočet velikosti akumulační nádr-
že se doporučuje svěřit odborné fi rmě. Ta 
totiž dokáže kromě propočtů spojených 
s vlastním množstvím zachycované vody 
zároveň nabídnout technická řešení vhod-
ná pro správné uchování a hospodaření 
s touto surovinou. Dešťová voda totiž 
nemá neomezenou trvanlivost. Po určité 
době začne vylučovat soli a zapáchat 
a mohla by poškodit koncová zařízení. 
Kvalitní systémy jako například Garantia 
(Nicoll Česká republika) nabízejí při zpra-
covávání dešťové vody pro domácnost na-
příklad možnost několikastupňové fi ltrace 
a další promyšlená opatření (tichý nátok 
ke dnu nádrže, bezpečnostní přeliv uzpů-
sobený pro čištění hladiny, plovoucí sání 
k získání té nejčistší vody asi 10 cm pod 
hladinou). 
Pak zbývá nádrž napojit pomocí domácí 
vodárny na tu část vnitřního vodovodu, 
která napájí nádržky na WC a přivádí 
vodu k pračce. Další možností je ventil, 
který můžete využívat k zalévání zahrád-
ky či k úklidu v domácnosti. 

Objem nádrže je nutné zvolit podle 
předpokládané potřeby. Pokud má být 
voda používána pouze na ruční zalévání 
zahrady, postačí nádrž 3 m3. Při využití 
v celém domě nebo na automatické 
zavlažování je nutné pořídit nádrž 
o objemu zhruba 9 m3. 
V principu se velikost nádrže navrhuje 
tak, že se porovnají dvě hodnoty – roční 
dostupné množství vody a roční potře-
ba. Vezme se menší z obou hodnot a ná-

drž se navrhne na 6 % této hodnoty. 
Odpovídá to zásobě vody asi na 3 týdny, 
což se dlouhodobě osvědčuje. Dostupné 
množství vody se vypočítá z půdorysné-
ho průmětu střechy a ročního úhrnu 
srážek v dané oblasti, roční potřeba pak 
podle účelu využití dešťové vody (počet 
osob v domácnosti, plocha zahrady). 
Orientačně se předpokládá, že z 1 m2 
střešní plochy získáte asi 20 až 30 litrů 
dešťové vody.  

Velikost akumulační nádrže

Chcete-li využívat dešťovou 
vodu, střešní krytina musí 
být ze zdravotně nezávad-
ného materiálu, například 
z pálené hlíny či betonu

POZOR

Větší nádrže se usazují pomocí mechanizace (NICOLL)

Moderní venkovní nádrže mohou být stylové a designově pojaté  (NICOLL)

voda ZAHRADA
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Budování zásob dřeva na zimu je činnost, která s blížícím se podzimem a klesající venkovní 
teplotou nabývá na naléhavosti. To se přirozeně netýká jedinců, kteří si v létě dali se dřevem práci 
a přípravu na zimu nepodcenili. A těm méně pilným zbývá několik málo týdnů na to, vzniklý 
deficit nahradit, plivnout si do dlaní a chopit se pily a sekery nebo sáhnout hlouběji do peněženky.

Zaostřeno na dřevo na zimu

text: Adam Krejčík, foto: čtenáři, autor, archiv

dřevěná pevnosT
dům z venkovní strany 
obložený vzorně 
naštípanými a dobře 
proschlými polínky je 
nesporným důkazem, že 
zima obyvatele domu 
rozhodně nezaskočí.
Hodnocení: ★★★★

pod sTřecHou 
suché prostředí 
s přístupem 
vzduchu je 
naprosto ideální 
pro uložení dřeva. 
Jakmile napadne 
první sníh, stačí do 
připravených 
koleček narovnat 
polena a nakrmit 
kotel až po okraj. 
Hodnocení: 
★★★★

Teplo Je předněJší!
To, že množství polen úplně 
překrylo domovní číslo na 
fasádě, vůbec nevadí. stačí 
nezapomenout na malé okénko 
mezi poleny, umístit tam 
cedulku s číslem a je to!
Hodnocení: ★★★½

mAlá „kůlničkA“ sice 
připomíná botník, ale jako 
úložiště dřeva pro venkovní krb 
v letní zastřešené kuchyni je 
naprosto dostačující 
a plnohodnotné. 
Hodnocení: ★★★½

  víTěz 
Fasáda ze dvou třetin zaplněná 
polínky vyslovuje jasné posel-
ství: vzdoruj zvolna se blížící 
zimě. snímek nám zaslal pan 
ludwig a nám nezbývá než mu 
pogratulovat k výhře a popřát, 
ať mu v kamnech nevyhasne až 
do jara. Hodnocení: ★★★★★
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Zaostřeno na dřevo na zimu

Vážení čtenáři, v našich městech 
a vesnicích se můžete setkat s natolik originálními 
stavebními prvky, že by bylo škoda se o ně 
nepodělit. Nejenom my, ale i ostatní čtenáři se těší 
na vaše fotografické úlovky. Posílejte je na adresu 
rd@bmczech.cz. Nejzajímavější snímek bude 
odměněn částkou 500 Kč. Témata pro příští čtyři 
vydání jsou: vánoční výzdoba, vjezdy do domů, 
ptačí budky a krmítka, grily, krby a ohniště. Vítěz 
vánoční výzdoby obdrží zvláštní cenu!

zátiší v rohu
Starou trumpetu nebo rám 
bez obrazu jako doplněk 
nad naštípanými polínky 
nevidíme zase až tak často. 
zdejší hospodář zřejmě 
nepostrádá uměleckou duši.
hodnocení: ★★★½

Skvělá práce!   
pečlivě vyskládaná polínka, 
vtipné okno s okenicí 
a dovedně zakomponovaný 
květináč. viděl už někdo 
někdy pěknější a hravější 
dřevník? Já tedy ne! 
hodnocení: ★★★★

na pět zim?
má zdejší hospodář 
v chalupě tolik 
žravá kamna, že 
potřebují tak velký 
příděl dřevěné 
potravy, nebo se 
zásobil dřevem na 
několik zim 
dopředu? kdo ví!
hodnocení: ★★★

u Schodů
místo hned vedle 
schodiště sice není 
úplně typickým 
místem pro dřevo, 
na druhé straně jsou 
polínka hned pěkně 
po ruce a nemusíte 
se brodit sněhem 
přes celý dvůr. 
hodnocení: ★★★

 

na vartě   
originální řešení 
pro uskladnění 
dřeva nám zaslala 
paní Žáková 
z heršpic. S jejím 
postřehem, že 
připomíná vojenské 
strážní budky, 
naprosto 
souhlasíme. 
hodnocení: ★★★

 

objektiv zahrada
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Práce na zahradě mimo jiné 
zahrnují také péči o stromy 
a keře. Vybrali jsme pro vás 
několik tipů na užitečné 
pomocníky, kteří vám práci 
usnadní a které použijete 
nejenom na podzim, ale také 
na jaře i v létě.

Ovocné stromy je vhodné během 
podzimu prořezat, aby byly lépe 
provzdušněné a v příštím roce 

dobře rodily (jádroviny se prořezávají radi-
kálněji než peckoviny). Větve nikdy nelam-
te, používejte speciální nástroje. Skvělými 
pomocníky jsou zahradnické nože nebo 
nůžky (velikost volte podle větví). Řezy by 
měly být co nejčistší, větve by se neměly 
drtit. Proto dbejte, aby byly nástroje dobře 
naostřené. Prořezávání se doporučuje pro-
vádět za mírného počasí, aby řezy rychle 
regenerovaly. Odstraňte vše, co se navzá-
jem dotýká či překáží, nezapomeňte na 
nemocné větve. Odřezky lze kompostovat 
nebo rozdrtit v drtiči. Drť můžete využít 
k mulčování či v domácím krbu.

Péče o keře
Podzimní ošetření ovocných keřů nezabere 
mnoho času. Odstraňte především staré 
větve a slabé mladé výhonky. Půdu kolem 
keřů dobře prokypřete rycími vidlemi. Poté 
je vhodné půdu kolem keřů přihnojit – ať 
už domácím uleželým kompostem nebo 
granulovaným hnojem či jinými podzimní-
mi hnojivy. Rostliny nezapomeňte zalít, za-
lévejte je i během vegetačního klidu, když je 
teplá a suchá zima. Na ochranu před mra-
zem je přikryjte vrstvou posekané trávy, 
listí či mulčovací kůry. Některé choulostivé 
dřeviny je dobré zakrýt netkanou textilií. 
Větší jalovce a túje se mohou vylomit pod 
tíhou sněhu, proto je svažte. 

péče
o stromy 
a keře10× 

Akumulátorová teleskopická 
vyvětvovací pilka TCS Li-18/20 řeže 
větve ve výšce i na zemi. Lehká 
a úzká stříhací hlava akumulátorové 
teleskopické vyvětvovací pilky 
umožňuje dostat se i do úzkých 
míst v celé koruně až do výšky 4 m. 
Řezací hlava je nastavitelná, takže 
můžete pohodlně přizpůsobit řezný 
úhel svým požadavkům. Ochrana 
na špičce pilky napomáhá řezání ze 
spodní strany větví a chrání řetěz 
při řezání u země. S jedním plně 
nabitým akumulátorem můžete 
pořezat až 140 kusů 5cm větví. 

1  
aku teleskoP
výrobce: Gardena, cena: 4 550 Kč, 
www.gardena.cz

72

72_74_new_RDCZ10.indd   72 22.09.15   13:51



2  
stříhací kopí
výrobce: Gardena, cena: 1 890 Kč, 
www.gardena.cz

3  
zahradnický nůž
výrobce: Fiskars, cena: 275 Kč, 
www.fiskars-online.cz/

5  
nůžky na větve
výrobce: Gardena, cena: 2 100 Kč, 
www.gardena.cz

4  
zahradní pilka
výrobce: Gardena, cena: 675 Kč, 
www.gardena.cz

Stříhací kopí na stromy a keře 
Comfort StarCut 160 BL má délku 
160 cm a dosáhne všude, a tak 
umožňuje snadné stříhání větví až 
do průměru cca 32 mm i v hustých 
keřích a na stromech.

Zavírací zahradnický nůž Fiskars je 
vhodný nejen k roubování, ale také 
k řezání a úpravě dřevin a dalších 
rostlin. Čepel z vysoce kvalitní 
uhlíkaté oceli zaručuje, že vám nůž 
bude sloužit po celý život. 

Ráčnové nůžky na větve GARDENA 
Comfort SmartCut jsou vysoce 
výkonné a snadno použitelné 
kovadlinkové nůžky na větve, které 
se lehce vyrovnají s proměnlivými 
stříhacími podmínkami.

Zahradní pilka 300 PP je určena pro 
nenamáhavé a přesné řezání větví 
na stromech. Můžete ji použít jako 
„normální“ ruční pilu, nebo 
připojením teleskopické násady 
řezat větve až v pětimetrové výšce.

nářadí zahrada
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Podzimní postřik
Na ovocných stromech přezimují kromě 
škůdců také spory hub, plísní a dalších 
chorob. Proti škůdcům se provádí účinný 
postřik až na jaře, ale na ochranu před 
chorobami je velmi důležité provést pod-
zimní postřik – nejprve močovinou a po-
tom měďnatým přípravkem.
Vhodný postřikovač vybírejte podle ob-
jemu nádržky. Zohledněte velikost plo-
chy, na které bude postřik aplikován, 
a také množství a druh ošetřovaných 
rostlin. Od objemu se následně odvíjí 
konstrukce postřikovače. Na zahradách 
i v domácnostech jsou nejrozšířenější 
dva typy postřikovačů. První skupinu 
tvoří tlakové postřikovače, které jsou na 
trhu k dostání do maximálně 5 litrů ob-
jemu. Postřikovače s větším objemem, 
tedy zpravidla zádové postřikovače o ob-
jemu 12 nebo 15 litrů, jsou vybaveny pís-
tovým čerpadlem, které umožňuje do-
sáhnout většího tlaku. Pro větší zahrady 
a sady se uplatní elektrické nebo benzi-
nové postřikovače.

TEXT: Adam Krejčík 
FOTO: archiv

Elektrický tlakový postřikovač EASY PLUS 7 
dobíjený akumulátorem zajistí potřebné  
pracovní „natlakování“ pouhým stisknutím 
ovládací elektrické hlavice.

Pětilitrový zahradní tlakový 
postřikovač je vybaven 
bezpečnostním ventilem, který hlídá 
tlak v nádržce, indikátorem množství 
kapaliny, dlouhou hadicí a popruhy.

Pletené pracovní rukavice Roxy 
jsou máčené v latexu. Využijete 
je při sběru odpadů, údržbě 
zeleně – zkrátka při práci v okolí 
domu a na zahradě. 

Lehké ochranné brýle s UV 
� ltrem odolné proti 
poškrábání a zamlžení 
umožňují kombinaci 
s dalšími ochrannými 
prostředky.

Motorový rosič MB 80 Oleo-Mac 
nabízí řadu funkcí: vedle rosení 
umožňuje také postřikování, 
zmlžování, ale i práškování nebo 
transport granulovaných látek. 
Silný motor dovoluje aplikovat 
látky až do vzdálenosti 15 m.

MOTOROVÝ ROSIČ 
výrobce: Mount� eld, cena: 
9 900 Kč, mount� eld.cz
8

10  
„EASY“ ELEKTRO
výrobce: Mount� eld, cena: 
1 340     Kč,     www.mount� eld.cz

6  
POSTŘIKOVAČ
výrobce: Gardena, cena: 
595 Kč, www.gardena.cz

7  
RUKAVICE
výrobce: Mount� eld, cena: 
18 Kč, www.mount� eld.cz

OCHRANNÉ BRÝLE
výrobce: Mount� eld, cena: 
135 Kč, www.mount� eld.cz
9

S postřikovačem musí být možné aplikovat všechny běžné typy postřiků. 
Pozor dejte zejména na roztoky na olejové bázi: mohou reagovat s těsněními, 
a následně může docházet k úniku kapaliny. Důležitý je co největší plnicí 
otvor a snadno čitelná vodoryska, která usnadňuje přesné dávkování. 

DOBRÁ 
RADA
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Chytrá domáCnost
Inteligentní systém řízení 
domácnosti TaHoma je velmi 
snadno nastavitelný, a to pomocí 
telefonu, tabletu i počítače. Užitečné 
jsou tzv. Smart scénáře, díky kterým 
se domácnost samočinně 
přizpůsobuje počasí, spotřebě 
energie či vašim aktivitám. Funkce 
zpětné vazby vás informuje o dění 
v domácnosti, takže máte jistotu, že 
je vše v pořádku, nebo problém 
snadno vyřešíte na dálku. Více na 
www.somfy.cz

modulární 
baterie
S důrazem na vysoký 
uživatelský komfort  
a bezpečí navrhla firma 
Ideal Standard nové 
modulární ovládání 
napouštění vody ve 
sprchách, vanách,  
umyvadlech – 
termostatické 
podomítkové baterie 
Archimodule (design: 
studio Artefakt).
Technologické 
komponenty série 
Archimodule jsou 
diskrétně ukryty ve zdi, 
takže přijdete do styku 
jen s ovládacími prvky, 
které lze instalovat na 
libovolně určené místo. 
K dispozici jsou dva 
typy kovových rozet  
s ostrými nebo 
oblými rohy. 
Více na www.
idealstandard.cz

Zcela nové výstavní a školicí centrum 
Husky & Zehnder Akademie ve Vestci 
u Prahy se  bude věnovat péči o zdravý 
domov se zaměřením na centrální vysa-
vače Husky, větrání s rekuperací tepla, 
designové radiátory a stropní sálavé 
systémy Zehnder. Akademii založily 
společnosti Newag a Zehnder Group 
Czech Republic. Spotřebitelé, architekti, 
projektanti, obchodníci nebo instalatéři 
ji mohou navštívit sami nebo se svými 
zákazníky denně v 9–12, 13–17 hod. 
Informace a program naleznete na 
www.zehnder.cz/sluzby/skoleni

Akademie  
zdravého bydlení

Portýr v telefonu
Společnost Hörmann, významný výrobce dveří, 
garážových vrat a pohonů, přichází na trh  
s automatickým elektrickým pohonem 
PortaMatic pro vnitřní dveře, který usnadní život 
handicapovaným či starším lidem. Pohon 
s integrovaným přijímačem BiSecur lze díky 
připojení na wi-fi ovládat nejen dálkovým 
ovladačem, ale také pomocí chytrého telefonu či 
tabletu. Pohon je mimo jiné vybaven přijímačem 
s funkcí zpětného dotazu na polohu vnitřních 
dveří. Více na www.hormann.cz

novinky servis
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Nakoupit správně, dostat dotaci či 
nenaletět zdánlivě důvěryhodné 
nabídce – to je to, oč dnes běží 

především. 

1  Kombinace více zdrojů
Mnoho stavitelů si přeje mít především co 
nejnižší náklady na vytápění. Proto se čas-
to zajímají o kombinaci více zdrojů tepla 
– tepelná čerpadla, krby s výměníkem, so-
lární a thermo panely apod. V tu chvíli se 
ale investice navýší v řádu desítek až sto-
vek tisíc korun. I při ušetřené provozní 
energii je pak návratnost této investice 
v řádu 15 a více let. Kromě vyšší investice 
přináší propojení více zdrojů mnohem 
vyšší požadavky na správnou regulaci 
a celkovou funkčnost systému. Dále je sys-
tém mnohem náročnější nejen na obslu-
hu, ale současně i na průběžnou údržbu, 
což přináší další náklady spojené s provo-
zem systému vytápění. Do menšího, dob-
ře izolovaného domu se proto nebojte 
zvolit jednoduchou, nízkonákladovou va-
riantu s elektrickým zdrojem, který je do 
budoucna možno připojit i na obnovitel-
né zdroje energie, tepelná čerpadla či kon-
venční zdroje pro vytápění (viz dále).

Jak chytře  
ušetřit na vytápění 
Oblast vytápění rodinného domu je rozlehlé téma, kde se každá 
dobrá rada svým majitelům vrátí dvakrát: jednou při nákupu 
a podruhé při provozu zařízení.  

Eurovent je mezinárodní sdru-
žení výrobců otopné a klima-
tizační techniky založené 
v roce 1993 s cílem zdokona-
lovat normy pro obor vytápění, větrání 
a klimatizace zejména na evropském trhu. 
Členové Euroventu předkládají své 
 výrobky k testování a hodnocení v síti 
nezávislých laboratoří. Organizace také 
sama náhodně výrobky svých členů 
 testuje, aby prověřila a potvrdila přesnost, 
pravdivost a jednoznačnost jejich 
 specifikace uváděné v prospektech a tech-
nických popisech. Certifikát organizace 
Eurovent dosáhl globálního významu 
a stále častěji jej vyžadují zákazníci po 
celém světě.

víte, 
že…

2  A znovu elektřina
Topení elektřinou je možné využívat hlav-
ně v energeticky úsporných domech s  níz-
kou tepelnou ztrátou. Elektrokotel lze dob-
ře regulovat a není nutné budovat komín. 
Odpadá tedy nutnost realizovat prostup 
střechou. Elektrokotel se často používá 
také jako doplněk k tepelnému čerpadlu, 
případně je přímo součástí jeho vnitřní 
jednotky. Vytápí dům ve velmi mrazivých 
dnech, kdy tepelné čerpadlo nestačí. V pa-
sivních domech mohou stačit na lokální 
přitápění sálavé panely nebo elektrické 
podlahové topení. Výhodou jsou nízké po-
řizovací náklady, nezávislé vytápění v jed-
notlivých místnostech a snadná regulova-
telnost, případně okamžitý náběh účinku. 
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Jak chytře  
ušetřit na vytápění 

3  Kotel na tuhá paliva
Kotle na tuhá paliva vyžadují dopravu, 
skladování a manipulaci s palivem, což je 
pro mnohé nepohodlný a nepřijatelný 
způsob vytápění. Pokud výše uvedené ne-
představuje překážku nebo majitel rodin-
ného domu nemá na výběr kvůli podmín-
kám instalace, je také s tímto druhem 
tepelného zdroje možno dosáhnout příz-
nivých nákladů na vytápění. Je nutné ov-
šem vzít v úvahu náklady na případné 
pořízení klimatizace a znatelně vyšší 
cenu elektřiny než například s tepelným 
čerpadlem.

4  Tepelné čerpadlo
Pro větší stavbu bez plynové přípojky 
může být ideální volbou tepelné čerpadlo. 
Důvody: nízké náklady na vytápění, nízký 
vliv na zdražování paliv v budoucnu, levná 
elektřina 22 hodin denně pro celou domác-
nost, v létě je možno topnou soustavu vyu-
žít k chlazení a ušetřit za klimatizaci. Kli-
matizace je navíc potenciálně nebezpečným 
zdrojem bakterií legionela, hrozí také na-
chladnutí z průvanu. Naopak stropní vel-
koplošné chlazení ve spojení s tepelným 
čerpadlem poskytuje díky vyrovnanému 
teplotnímu profilu maximální komfort.
Ve srovnání s ostatními zdroji tepla má te-
pelné čerpadlo vyšší pořizovací náklady, 
jsou však vyváženy mimořádně úsporným 
a komfortním provozem. Náklady na tepel-
né čerpadlo se pohybují okolo 200 000 Kč, 
ale běžné domácnosti se vrátí obvykle 
mezi pátým až devátým rokem provozu, 
přičemž životnost kvalitního zařízení je 
však až několikanásobně delší.
Při výběru zařízení se doporučuje poo-
hlédnout se po produktu s prestižní cer-
tifikací, jakou je například štítek Q nebo 
certifikace Eurovent. 

K tepelnému čerpadlu se pro přípravu teplé vody hodí zásobník s průtočným 
ohřevem. S tímto zásobníkem je možno zařízení provozovat při nižší výstupní 
teplotě, a tedy úsporněji. Se snižující se výstupní teplotou totiž stoupá účin-
nost zařízení. Zásobník na teplou vodu s průtočným ohřevem je vhodný i pro 
použití s dalšími zdroji tepla. Mnozí uživatelé si na běžném zásobníku nastaví 
například 45 °C, vypnou pravidelnou termickou dezinfekci a neuvědomují si riziko množení 
bakterií ve vodě. Osobám se sníženou imunitou po osprchování hrozí infekce. 

Pozor

Vysoce úsporné ventilační tepelné čerpadlo Nibe F750 s plynulou regulací výkonu kompresoru (NIBE)

Nuos 100 – ohřívač vody na bázi tepelného čerpadla s vysoce úsporným pracovním režimem  
(výstupní teplota 55 °C) a vysokou účinností (ArISToN)

Kotel na tuhá paliva s přídavným hořákem na 
pelety. Kotle dosahují účinnosti 85 až 90 %  
a maximální kvality spalování (ATMoS)

jak šetřit SErVIS
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7  Rekuperace 
Je nezbytnou součástí energeticky pasiv-
ních staveb. Dnes už je ovšem sporným 
prvkem. Na jedné straně stojí ekonomicky 
nebo technicky orientovaní nadšenci, na 
druhé straně mnozí nespokojení uživatelé, 
kteří by si raději otevřeli okno nebo jej 
zase zavřeli, pokud si soused neekologicky 
zatopí. Někdy si majitelé nemohou zvyk-
nout na hlučnost ventilátorů a vzduchovo-
dů umístěných přímo v objektu. V systé-
mu je také potřeba pravidelně čistit fi ltry, 
na nichž se kumulují nečistoty a bakterie.

6  Když je po ruce plyn
Pokud má stavba plynovou přípojku a maji-
tel nemá zájem o chlazení objektu v letním 
období, pak může být kondenzační kotel 
vhodnou volbou. Vytápění plynem je rela-
tivně komfortní a při použití moderních 
kondenzačních plynových kotlů i poměrně 
levné. Kvalitní kotle tohoto typu ve srovná-
ní s běžným starším plynovým kotlem do-
kážou ušetřit i více než 20 % nákladů na 
teplo. Existuje také nařízení Evropské ko-
mise, které zakazuje výrobu konvenčních 
turbokotlů v rámci EU od září 2015. 

5  Elektrokotel s podlahovým topením 
Jde o systém vhodný do menších domů, 
s užitnou plochou cca 100 až 120 m2, které 
se při dnešní technologii výstavby pečlivě 
tepelně izolují, takže se jejich tepelná ztrá-
ta pohybuje do 6 kW. Usilujete-li o co nej-
nižší investici a zároveň nízké provozní 
náklady, zvolte kombinaci elektrokotle 
a teplovodního podlahového vytápění. In-
vestice vč. montáže se u menšího domu 
pohybuje v řádu cca 1 000 Kč/m2. Provozní 
náklady na vytápění pak do 1 300  Kč mě-
síčně v závislosti na tepelné ztrátě domu 
a průběhu zimní sezony. Tento systém zís-
ká jako přidanou hodnotu nižší cenu elek-
trické energie pro celou domácnost.

Švédský systém podlahového vytápění OPTIHeat přináší zájemcům díky 
svému řešení a použitým materiálům úsporu až 25 % provozních nákladů na 
vytápění, a to především díky netradičnímu řešení. Používá se zde minimální 
množství vody s co nejnižší možnou teplotou. Na 100 m2 vytápěné plochy 
topná soustava obsahuje cca jen 14 l vody. Díky svým technickým vlastnostem a vnější-
mu průměru potrubí do 9 mm je systém vhodný i pro rekonstrukce, kdy nelze zvýšit 
podlahu o více než 1,5 cm. Takto řešené vytápění lze kombinovat se solárními či jinými 
alternativními zdroji energie a využít je v celém domě.

NÁŠ
TIP

Závěsný kondenzační plynový kotel VU ecoTEC 
plus pro vytápění na zemní plyn s širokou 
modulací výkonu 17–100 % (VAILLANT)

Rekuperační jednotka recoVAIR s centrální 
ventilací pro výměnu vzduchu a rekuperaci 
tepla (VAILLANT)

Vysoce účinný závěsný elektrokotel LEB 
s ohřevem vody v externím zásobníku pracuje 
nezávisle na topném systému (ENBRA)

TEXT: Stojan Černodrinski, Ing. Ivo Zabloudil
FOTO: Thinkstock, archiv
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ných výdajů je přitom stanovena na 
150 000 Kč. Celkem budou v první ze tří 
výzev rozděleny 3 mld. korun, které se 
čerpají z fondů Evropské unie. Kotlíkové 
dotace bude podle vyjádření ministra ži-
votního prostředí možné kombinovat 
s novou výzvou Nová zelená úsporám, 
kterou ministerstvo plánuje spustit také 
na podzim. A to v upravené podobě jako 
dlouhodobý kontinuální program s po-
stupným doplňováním peněz dle výnosu 
z dražeb emisních povolenek.
Pro kotlíkové dotace si občané zajdou na 
kraj. Všechny kraje se musí přihlásit 
o prostředky z Operačního programu Ži-
votní prostředí do 30. 9. na SFŽP. Minis-
terstvo v rámci výzvy pro kraje stanovilo 
povinné podmínky, které kraje musí při 
vyhlašování podmínek pro občany dodr-
žet. Zároveň jim dalo poměrně široké 
pole pro rozhodování, jak budou finální 
krajské dotace pro veřejnost vypadat. Zá-
kladními a neměnnými podmínkami 
jsou např. výše dotace, povinná emisní 
třída u všech kotlů a povinná mikro-ener-
getická opatření u domů s horšími ener-
getickými vlastnostmi. Naopak např. to, 
zda kraj podpoří výměnu celé možné 
škály zdrojů, zda bude dotace proplácet 
žadateli nebo přímo dodavateli nebo 
jestli doplatí zbývající část dotace, je na 
rozhodnutí krajů. 

TexT: Stojan Černodrinski, foTo: archiv

Kotlíkové dotace
I když tento titulek možná nejvíc zaujme trampsky založené 
spoluobčany, pravda je, že se týká nejnovějších státních dotací 
na moderní a ekologické zdroje vytápění.

Kotle na pevná paliva, kterými topí 
přes půl milionu domácností v ro-
dinných domech, výrazně zatěžují 

životní prostředí. Ministerstvo životního 
prostředí od podzimu spouští nový pro-
gram Státního fondu životního prostředí, 
tzv. kotlíkové dotace, s jejichž pomocí si 
mohou žadatelé z řad majitelů rodinných 
domů pořídit nové ekologičtější zdroje vy-
tápění se státní podporou až 127 500 Kč. 
Mezi nimi například i vysoce úsporná te-
pelná čerpadla. Příspěvky budou žadate-
lům přidělovat jednotlivé kraje.
Kotlíkové dotace lze získat v případě, že 
rodinný dům je nyní vytápěn převážně 
kotlem na pevná paliva. Program prioritně 
zvýhodňuje obnovitelné a bezemisní zdro-
je, jako jsou tepelná čerpadla, solární ter-
mické soustavy, plynové kondenzační kot-
le a ekologičtější kotle na pevná paliva, 
navíc podporuje další technická opatření 
vedoucí ke snížení energetické náročnosti 
rodinného domu (tzv. mikro-energetická 
opatření). Podmínkou získání dotace je re-
alizace alespoň jednoho takového malého 
opatření, pokud již nedošlo ke snížení 
energetické náročnosti domu v minulosti. 
Nejsou přitom nutné velké zásahy, stačí 
i zateplení střechy nebo výměna oken.
Nejvyšší dotace ve výši 80 % je vyčleněna 
právě na výměnu za tepelné čerpadlo. 
V krajích se zhoršenou kvalitou ovzduší 
získají žadatelé navíc 5 % ke stávající pod-
poře. Maximální výše (100 %) započitatel-

Nová řada tepelných čerpadel NIBE F2026 je vhodná pro 
objekty s tepelnou ztrátou 5– 13 kW (NIBE)

V dnešní době není problém půjčku 
získat, ale spíš umět si půjčit tak, aby 
to s vaším životem nezalomcovalo. 
1  Nejprve si vše dobře promyslete 

Předem si spočítejte, jakou částku 
v rodinném rozpočtu můžou splátky 
měsíčně spolknout. Půjčku budete 
splácet nějakou dobu, a myslete tudíž 
i na to, aby měsíční splátka půjčky 
vyhovovala po celý čas. Může se to 
zdát naprosto jasné, ale o své měsíční  
útratě má podle průzkumu ČSoB před-
stavu jen každý druhý z nás. Takže 
tužku a papír do ruky a počítat! Lze 
využít i funkce internetového bankov-
nictví. Například služba era osobní 
finance zobrazuje vaše příjmy a výdaje 
v přehledných grafech. Můžete tak 
sledovat, jak se vaše výdaje vyvíjí a za 
co měsíčně utrácíte nejvíc.  
2  Vyhýbejte se podvodníkům  

Zejména neznámým poskytovatelům 
půjček. Někteří vás mohou lákat na 
„pohodlné a rychlé“ peníze. Neplatí to 
vždy, ale čím snazší je získání peněz, 
tím opatrnější buďte. Nastudujte si 
nejen nabízený finanční produkt, ale 
proklepněte si také jeho poskytovate-
le, zvláště pokud jím není některá ze 
zavedených bank. 
3  Připravte se na možné změny

Abyste se nemuseli bát, co se stane 
v budoucnu, vyplatí se využít tzv. flexi 
půjčku, která v průběhu splácení dovo-
lí měnit parametry nebo na smluve-
nou dobu splátky přerušit. Můžete si 
také sjednat pojištění schopnosti splá-
cet. Na výběr je několik variant rizik, 
proti kterým chcete být kryti. Pokud 
toto riziko nastane, pojišťovna se 
o splácení půjčky postará za vás. Po-
kud vám hrozí problém se splácením 
(např. z důvodu ztráty zaměstnání), 
obraťte se včas na banku, která vám 
půjčku poskytla. Bude se snažit nalézt 
řešení vyhovující oběma stranám. 
4  Konsolidujte  

Při sloučení více půjček do jedné bu-
dete měsíčně splácet jen jednu splátku 
v jeden den a můžete se tak zbavit 
poplatků, které jste na původních 
půjčkách měli. Stačí přinést do banky 
smlouvy s různými společnostmi.

Půjčit si peníze? 
Dobře počítejte!

79www.MujduM.cZ
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1 Výběr pozemku, jednání s úřady, 
úprava terénu (RD 1–2/2015)

2 Základová deska, inženýrské sítě, 
voda a odpady (RD 3/2015)

3 Izolace, první řada roubení  
(RD 4/2015)

4 Komín, příčky (RD 5/2015) 

5 Střecha – podbití, krytina (RD 6–7/2015)

6 Štíty a okna (RD 8/2015)

7 Rozvody – elektřina, voda, 
 odpady (RD 5/2015)

8 Vytápění, okna v roubení 
a  podlahové vytápění
9 Na jaře 2016: exteriér + dokončení 
interiéru, zpevněné povrchy, zahrada

Krok za krokem

V osmém díle seriálu o výstavbě roubenky v Jílovém u Držkova 
se budeme zabývat okny v přízemí a instalací teplovodního 
podlahového topení. 

seriál
stavba roubenky 8.

Okny ve štítě jsme se už zabývali, 
nyní přicházejí na řadu okna v pří-
zemí, v roubených stěnách. Sta-

vebník pan Fröhlich si vybral tradiční špa-
letová okna, která se v roubenkách 
používala odjakživa. Podhorské podmínky 
vyžadovaly specifickou skladbu okenních 
skel, což v našem případě obnášelo kombi-
naci čtyřmilimetrového jednoduchého 
skla s izolačním dvojsklem. Jednoduché 
sklo chrání venkovní stranu okna, kdežto 
izolační dvojsklo je zasazeno do vnitřní, in-
teriérové strany. Tato skladba není náhod-
ná, protože co nejlépe využívá potenciál 
špaletové konstrukce se vzduchovou vrst-
vou uvnitř. Špaletová okna si stavebník ob-
jednal na zakázku, byla vyrobena ze smr-

Okna v roubení 
a podlahové topení

ku, venkovní parapety jsou z modřínu.
Stavitel roubenky pan Prokůpek, který 
má na svém kontě už několik roubených 
staveb, nám prozradil, že vnější rámečky 
oken nejsou ošetřeny lakem a štětcem, 
jak by se mohlo zdát, ale pro zvýšení 
odolnosti byly nastříkány v lakovně pro-
fesionální stříkací pistolí. 

Výběr vytápění 
V roubence se bude topit kachlovými kr-
bovými kamny a teplovodním podlaho-
vým topením. Pan Fröhlich hledal ideální 
podlahové topení dlouho, až se na něho 
usmálo štěstí před rokem na veletrhu 
ForArch. „Nejprve jsem pátral na interne-
tu, ale pořád jsem si nebyl jistý, takže 
nakonec jsem problém rozlousknul až na 
veletrhu. Zde jsem narazil na stánek fir-
my Eurosystémy, která instaluje podla-
hový systém německé značky Top Hea-
ting. Zaujala mne zejména vysoká 
účinnost, provedení i cena.“
Podlahové vytápění v přízemí roubenky 
sestává z rozdělovače a plastových tru-
bek, jejichž páteřní rozvod měděnou 
trubkou je ukončen kulovými kohouty 
a přípravou pro napojení elektrokotle.
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Pokládka podlahového systému 
Jelikož prvky systému na sebe navazují, šla 
technikovi práce pěkně od ruky, nicméně 
jen pokládka polystyrenu zabrala jeden 
den. Na betonovou desku pokrytou proti-
radonovou a protivlhkostní izolací IPA po-
ložil dvě vrstvy polystyrenu (6 cm). Kon-
krétně šlo o grafitový polystyren, který má 
lepší tepelněizolační vlastnosti. Všechna 
volná místa, zejména u stěn, technik dů-
kladně vypěnil montážní pěnou, aby teplo 
neunikalo dolů do konstrukce podlahy. 
Druhý den pokračovala práce instalací re-

vady a netěsnosti. V našem případě pro-
běhlo všechno hladce, což je podle techni-
ka zcela standardní situace, protože se za 
celou svou kariéru s netěsností nesetkal. 
Po tlakové zkoušce byly trubky definitivně 
zality anhydritem, byl připojen kotel a za-
pojena teplotní čidla. Ale vzhledem 
k tomu, že kotel bude zavěšen pod schody, 
které ještě nestojí, vrátíme se k němu 
i k tepelné regulaci v dalším díle, který 
otiskneme na jaře příštího roku.

Kolik stála okna
Za jedno špaletové okno s para-
pety zaplatil stavebník 7 800 Kč 
(včetně montáže a dopravy), 
takže 17 ks oken stálo 132 600 
Kč bez DPH.

Cena podlahového 
topení
Za podlahové topení (včetně 
elektrického kotle) stavebník 
zaplatil celkem 75 940 Kč 
bez  DPH.
V této částce je zahrnuto 77 m2 

plochy topného potrubí a systé-
mové reflexní fólie (40 183 Kč), 
zednické práce (245 Kč), tlaková 
zkouška (1 980 Kč), topná 
zkouška (200 Kč), měděný pá-
teřní rozvod potrubí včetně 
montáže (2 010 Kč), nerezový 
rozdělovač EURONT7 pro napo-
jení sedmi okruhů podlahového 
vytápění (9 200 Kč) a designová 
skříňka rozdělovače (2 790 Kč). 
Do této částky není zahrnuta 
cena za podlahový polystyren 
(18 000 Kč vč. DPH).

Vzhledem k zvýšeným nárokům na odolnost proti drsnému podnebí 
zvolil stavebník zakázková špaletová okna využívající kombinaci 
čtyřmilimetrového skla ve venkovní části a dvojskla uvnitř

Černý grafitový polystyren pokrývá podlahu 
ve dvou šesticentimetrových vrstvách

Nerezový rozdělovač je napojen na sedm 
topných okruhů v jednotlivých místnostech

Na podlahový polystyren je položena reflexní 
fólie s topnými hadicemi fixovanými svorkami

flexní fólie, na kterou pracovník instalační 
firmy postupně pokládal topné trubky – 
od obvodu do středu místnosti a zpět od 
středu k obvodu, celkem sedm okruhů. 
Jednotlivé závity topné hadice na místě 
přichytil systémovými svorkami, zapích-
nutými do polystyrenu. Rozvody nevedou 
pod těžkými předměty, jako jsou krb, ku-
chyňská linka, sprchový kout nebo pračka. 
Každá místnost v přízemí má svůj okruh. 
Po napojení páteřního rozvodu na rozdě-
lovač následovala tlaková zkouška vodou 
a vzduchem, která odhalí případné skryté TEXT: Adam Krejčík, fOTO: Roman fröhlich

JARNÍ PRÁZDNINY 2016 
UŽ V PRODEJI

RODInná DOVOlEná na hORách 
sE slEVOU aŽ 17 %

Sleva je platná v době tisku.Sleva je platná v době tisku.

www.dovolena.cz ┃┃800 600 600
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TexT:  
Ondřej Doseděl, 
překladatel a tlumočník 
z angličtiny 

Vše začalo tak, že jsme se rozhodli vymě-
nit vymoženosti velkoměsta za klid, 
soukromí a veškerá pozitiva i negativa 
vesnice. Budeme stavět, protože aby-
chom koupili starý domek, musel by 
mít… jo, panečku, genia loci. Takže as-
poň pozemek v původní zástavbě, aby 
tam byly nějaké vzrostlé stromy, prostě 
nějak definovaný prostor, do kterého 
bychom dům zasadili tak, aby působil co 
nejorganičtěji. Hlavně ne zasíťované 
rozparcelované pole.
Po hodinách křivení zad u počítače jsme 
selekcí dospěli k tomu, že se podíváme 
na jeden pozemek nedaleko východočes-
kého centra, nějakých 500 m2, lichoběžní-
kový tvar, na fotce to vypadalo hezky. Oni 
to umějí… Pan realitní makléř byl ochot-
ný, ale po nějaké době volá, že má zájem-
kyni z Prahy, ale že je obchodník a že kdo 
dřív přijde, ten dřív mele. Jasně, to víte, že 
ano, to známe… Ale nedalo nám to, co 
kdyby to fakt byla pravda? Vydali jsme se 
tam, ale bez pana realitního makléře.
Bylo Velikonoční pondělí, ptáčci cvrlikali, 
prostě krásný jarní den.  Vítá nás alej 
vzrostlých kaštanů, nízko sečená travička, 
klid, skoro až ospalo. Vystupujeme z auta, 
obhlížíme pozemek a přitom venčíme 
psa. To se úplně nepozdává ovčákovi 
za plotem naproti, který jak střelený lítá 
tam a zpátky a hobluje živý plot z tújí. 
Pozemek je opravdu malušenký, z jedné 
strany sevřený stodolou, z druhé nějakým 
přístavkem za plotem. Hmm, škoda. Ale 
na západní straně je za plotem kus prázd-
né zahrady, kde líně kvokají slepice. Kdyby 
majitelé kus odprodali, to by už nemuselo 
být špatné, finanční rezerva je. Ovčák 
pořád lítá jak pominutý a mezi tújemi si 
nás pohledem měří jeho panička. Věren 
heslu, že líná huba je holé neštěstí, dávám 
se s ní do řeči a zjišťuji, že onen výběh pro 
slepice patří její sestřenici, která se 
za chvilku objevuje za plotem. Ne, nepro-
dá. Chápeme, co nám zbývá, že? 
Tentokrát už nespoléháme na realitky; 
obvoláváme starosty obcí v okolí a zjišťu-
jeme, co se dá, dostáváme tipy i kontak-
ty, občas má něco i samotná obec, větši-
nou je ale cena mimo to, co jsme ochotni 
dát, nebo jsou tam nějaké problémy – tu 
sítě, tam něco jiného. Náhodou v džungli 

Člověk míní...

na závěr

internetu objevujeme pozemek 1   700 m2. 
Manželka jásá, já jsem skeptický: kdo to 
bude udržovat? Sotva to posekáme, 
budeme moci začít na druhém konci 
znovu. Tak si prý pořídíme ovečky, které 
trávu spasou. To je rozumné, ale… bude-
me uvázaní u baráku! Sbohem, dovolená, 
vítej, ranní zimní vstávání a senná rýmo 
i v zimě! Tak prý že tu plochu využijeme 
jako sad. Představím si, jak léta stříhám 
mladé stromky, aby za 15 let začaly as-
poň trochu plodit, a do té doby kupuju 
jablka a hrušky z Polska. Ach jo… Ještě 
že 300 m od pozemku vede frekventova-
ná trať na Prahu.
Nakonec jsme ale přece jen jeden vhod-
ný obecní pozemek v zastavěném území 
našli a hned na něj složili zálohu. Půl roku 
jsme pak byli přesvědčováni o tom, že 
„už začnou dělat sítě“. Pak jsme se na-
štvali a rozjeli na příslušný stavební úřad. 
Špatné zprávy: pozemek, na který jsme 
složili zálohu, je naprojektován v rozporu 
s územním plánem. A nový nabude práv-
ní moci nejdříve na konci roku. Sen 
o rychlém bydlení v tahu. Proto jsme 
(v souladu s podmínkami) smlouvu vy-
pověděli a nechali si vrátit zálohu. Cestou 
zpátky to bereme oklikou přes jinou 
vesnici, na kterou jsme dostali tip na sta-
vebním úřadě. Sedáme do auta, nabírá-
me směr a už ani nedoufáme. Překvape-
ní je nicméně veliké! Malá upravená 
vesnice ze všech stran vroubená lesy, 
pozemek v mírném, opravdu mírném 
svahu na JJV, výhled na jabloňové sady, 
okraj obce, za plotem pole, sítě kromě 
splaškové kanalizace kompletní. Pravda, 
není to v hotové zástavbě, vlastně je to 
spíš zasíťovaná louka, ale má to... ano, 
genia loci! Odjíždíme do nedaleké vyhlá-
šené závodní jídelny a mně přijde, že 
lepší smažák jsem jedl jenom jako děc-
ko, když mi ho dělal táta a obvykle mu 
většina sýra vytekla a spekla se na pán-
vičce. Jako by nám ten sýr svou vůní 
chtěl dát signál, že i to pole domovem 
být může a bude!

Dům na horách
nemusí vypadat jako chaloupka 
z mechu a kapradí. Představíme 
současné  možnosti, jak 
i v drsnějších podmínkách bydlet 
pohodlně, úsporně a moderně

PéČe o stromy
Staré stromy mají jedinečné kouzlo. Jejich 
věk si žádá úctu, ale i zvláštní péči

zahřejí i na PohleD
Radiátory nejsou jen nutné zlo. Mohou být 
i estetickou součástí vašeho interiéru 
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Domov jsou ruce, do kterých smíš plakat, tak zněla tajenka z minulého čísla. Krabici plnou báječných ořechových 
tyčinek MAXI NUTA (vyrábí RUPA) vyhrála nejrychlejší luštitelka Marie Dostálová z Loučan. Posíláme poštou a blahopřejeme! Správné 
řešení dnešní křížovky posílejte na rd@bmczech.cz. Ze správných odpovědí vylosujeme výherce trička od firmy Wienerberger.
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Hodláte 
stavět či 
renovovat? 
Pak se vám může hodit 
rada obsažená v dnešní 
tajence. Navíc můžete 
vyhrát pohodlné tričko 
s logem

 křížovka
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