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neutajíme!

Nie je žiadnym tajomstvom, že tehla je vďa-
ka svojim vynikajúcim vlastnostiam tradič-
ne najobľúbenejším stavebným materiálom. 
Špičkovú kvalitu tehál Porotherm Profi  sme 
teraz zvýraznili dlhodobou úpravou cenní-
kových cien, čím sme najkvalitnejšiu tehlu 
na trhu spravili ešte dostupnejšou. Navyše 
vám prinášame ďalšiu úsporu času a peňa-
zí s ponukou bezplatnej dopravy na stavbu 
a dodania malty Profi . Ak chcete murovať 
rýchlo, jednoducho a bez miešačky, vaša 
správna voľba je POROTHERM Profi .

Infolinka: 0850 111 283 www.porotherm.sk

ZADARMO
•  doprava na stavbu*

•  malta Profi 

ZADARMO
•  doprava na stavbu*

•  malta Profi 
* Platí iba pre celokamiónový odber.
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Najlepší partneri
Spoločnosť je rozdelená na Veľkoobchod – BEST a Maloobchod – Kúpeľňové štúdiá BEST SLOVAKIA, s.r.o. Veľkoobchodne a aj maloobchodne 
ponúka BEST svojim partnerom rozsiahlu paletu produktov od celosvetovo najlepších výrobcov na uskutočnenie individuálnych túžob pri 
vybavení kúpeľne, kuchyne a interiéru. V ponuke nechýbajú produkty od renomovaných svetových partnerov, ako je Aparici, Bestline, 
Bisazza, Ce-si, CORDIVARI, Gardenia Orchidea, Grohe, Hansgrohe, HÜPPE, Ideal Standard, Impronta, Iris, Ital Granity, DURAVIT, 
Kaldewei, Keramag, KEUCO, Kludi, KOLO, Koralle, Schock, Teka  a ďalších.

Splnená túžba: „Najlepšia kúpeľňa na kľúč“
BEST sa v poslednom období stal Najlepším partnerom pre staviteľské a developerské spoločnosti, ktorým dodáva a zároveň realizuje  
„Najlepšiu kúpeľňu na kľúč“.  BEST SLOVAKIA, s. r. o., poskytuje partnerom bezproblémovú stavbu nadštandardných sociálnych zariadení. 
Prvou časťou tohto procesu je poradenstvo.
Špecializovaní predajcovia a projektoví manažéri poskytujú kompletné informácie o produktoch a spôsobe realizácie. Nasleduje tvorba 
viacerých návrhov a vizualizácií obkladov, dlažieb, sanity. Následne koordinátor prác v súčinnosti s realizačným oddelením realizuje obklady, 
dlažby a montáž sanity na základe
dohodnutého plánu a vizualizácie. Medzi najlepšie projekty realizované koncepciou „Najlepšia kúpeľňa na kľúč“ určite patria Hotel Dubná 
Skala, Hotel Holiday Inn v Žiline, Hotel Hilton v Košiciach, Villa Nečas, Obytný dom Kvačalová, Obytný súbor KIA Krasňany, Obytný 
súbor Čierna Voda, Sídlo spoločnosti Gryf, Hotel Diplomat v Rajeckých Tepliciach atď.

Kontakt:
Kúpeľňové štúdiá 
BEST SLOVAKIA , s. r. o.:
Žilina, Bratislavská 117
Bratislava, Bajkalská 29
Trenčín, Jilemnického 2
www.best-slovakia.sk

BEST- Vážime si partnerstvo 
BEST je poprednou spoločnosťou, ktorá prináša slovenským partnerom už 15 rokov 
bohatý výber najlepších produktov do kúpeľne a kuchyne.

OD MEDCOM, Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, SR, Tel./Fax: +421 (0)2 492 243 77, Tel./Fax: +421 (0)2 492 243 78, Tel./Fax: +421 (0)2 444 522 43, Mob.: +421 (0)905 415 777, E-mail: medcom@medcom.sk

obchodné zariadenia

www.medcom.sk

Radi vás privítame v našej predajni aj v roku 2010







EDITORIAL
Prichádza zima a s ňou vietor, chlad, šedá obloha a skorá tma. 
Príroda býva nevľúdna, no útočisko pred touto nepriazňou, na-
šťastie, nachádzame v teple našich príbytkov. Snáď nikdy nebý-
vajú návraty domov vytúženejšie. K zimnej pohode potom  
už veľa netreba. Stačí pohodlné kreslo či posteľ, čaj, krb a kvalit-
né čítanie, napríklad v podobe vášho obľúbeného časopisu  
Dom a Bývanie.

Na stránkach jeho zimného vydania nájdete inšpiráciu na zaria-
ďovanie, rekonštruovanie a zútulňovanie vášho domova. Dnes si 
vďaka nemu oddýchnete a na jar, plní sily, sa s jeho pomocou 
môžete pustiť do realizácie.

Náš tím bude zatiaľ usilovne pracovať na ďalšom čísle, nových 
inováciách a rozširovaní spolupráce s ďalšími odborníkmi z ob-
lasti stavebníctva, architektúry a dizajnu. Ďakujeme vám za vaše 
podnety a priazeň, ktorá nás zaväzuje časopis stále vylepšovať 
k vašej spokojnosti.

Prajeme vám príjemné čítanie zimného čísla v teple a pohodlí 
vášho domova.

DOM a BÝVANIE magazín zameraný na exteriér, interiér a moderné bývanie - ročník 3, č. 4/2009, cena výtlačku 1,29 € / 39,-Sk, periodicita 4x ročne, www.domabyvanie.eu * Redakcia: tel.: 037/ 
77 321 43, 77 321 42, 77 321 47, 77 321 48, 0911 033 070, 0910 471 056, tel./fax.: 037/ 77 321 43, 77 324 66 e-mail.: redakcia@domabyvanie.eu * Adresa pre zasielanie korešpondencie: Redakcia 
DOM a BÝVANIE, Cabajská 28, 949 01 Nitra * Redakčná rada: Ing. Peter Mesároš, Ing. arch. Jaroslav Hrivnák, Mgr. Ján Bugár, Janka Kraushuberová * Spolupracovali: Ing. arch. Jaroslav Hrivnák, 
Magdaléna Gondolová, Ing. Peter Mesároš, Henrich Varga, Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD., Andrea Rozborová, prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., Vojtech Hollan, Ing. arch. Ilja Skoček, Soňa 
Hrúziková a ďalší * Layout, grafická koncepcia: Mgr. Ján Bugár, e-mail: bugar@domabyvanie.eu, Mgr. Radoslava Rondová * Fotografie: Mgr. Ján Bugár * Scan, sadzba:  Mgr. Ján Bugár, e-mail: 
bugar@domabyvanie.eu, Mgr. Radoslava Rondová  * Marketingové oddelenie: Marián Kraushuber, tel.: 0911 033 070,  e-mail: kraushuber@domabyvanie.eu * Vydavateľ: Perpes, s.r.o., Cabajská 
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Rozširovanie existujúcich budov je v stavebných a architektonických kruhoch vecou úplne bežnou. 

Necitlivé zásahy však bývajú veľmi často predmetom kritiky. Na druhej strane sa nájdu aj také, ktoré si 

pýtajú pochvalu. Tak je tomu aj v prípade nadstavby rodinného domu Medzierka v Bratislave, za ktorú 

si jej architekt Ilja Skoček vyslúžil pred dvoma rokmi cenu CeZaR.  

Moderná nadstavba 
klasickej vily
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Nadstavbu rodinného domu Medzierka 
sme si všimli najmä preto, že netradičným 
a odvážnym spôsobom dopĺňa pôvodný 
objekt. Jedným dychom je však nutné 
dodať, že sa jedná o skĺbenie nesmier-
ne estetické a funkčné. Rodinný dom, na 
ktorom sa nadstavba nachádza, postavili 
architekti Ilja Skoček st. a Marta Skočková 
v osemdesiatych rokoch minulého storo-
čia ako prvý z troch „tehlových“  projektov 
- víl architektov Skoček, Matušík, Milučký. 

Úloha, ktorá stála pred Iljom Skočekom 
ml. bola preto zároveň aj výzvou, ako kva-
litnú modernú architektúru tohto obdobia 
doplniť novotvarom do novej rozšírenej 
harmonickej podoby. Nadstavba neza-
stavuje celú plochu strechy, ale necháva 
priestor pre veľkorysú terasu. Z exteriéru 
hrá dôležitú úlohu výška nadstavby, keď-
že pôvodný dom je veľmi nízky a navyše 
utopený voči ulici. Väzníkovou konštruk-
ciou strechy a spôsobom jej odvodnenia, 

Ilja Skoček sa narodil v roku 1973 a je absolventom 
Fakulty architektúry STU v Bratislave. Počas štúdií 
absolvoval ročnú stáž na Ecole d´architecture d´Lyon. 
Krátko po úspešnom ukončení štúdií začal s pedago-
gickou  činnosťou na Fakulte architektúry a zároveň si 
otvoril samostatný architektonický ateliér. Ilja Skoček 
je autorom mnohých realizácií – nadstavieb, rekon-
štrukcií, či návrhov rodinných domov. Za svoju prácu si 
vyslúžil niekoľko ocenení a nominácií na ocenenia. 
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bola nadstavba vizuálne znížená na minimum, iba 240 cm pričom in-
teriér má svetlú výšku 255cm. Opláštenie tvorí titánovo zinkový plech  
a hliníkové okná. Prístavba na terase je opláštená červeným smrekom. 
Nadstavbou vznikla samostatná, exteriérovým schodiskom prístupná 
bytová jednotka. Vnútorný priestor je rozdelený na obslužné miestnosti –  
kuchyňu, predsieň, kúpeľňu, WC a šatník, umiestnené na obvodovej 
stene a veľkorysý obytný priestor orientovaný na terasu. Obytný pries-
tor spolu s obslužnými miestnosťami vytvárajú jeden celok. Dverami je 
dôsledne oddelené iba WC a posuvnou stenou je možné uzavrieť pred-
sieň. Z obytného priestoru je prístupná detská izba, ktorá bola riešená 
dodatočne ako drevená prístavba nadstavby. Pre interiér je charakte-
ristický trámový strop daný modulom drevených väzníkov konštrukcie 
strechy. Modul trámového stropu určil aj dispozičné členenie bytu. Dru-
hou typickou črtou je pravdivé podanie materiálov, predovšetkým stien 
z betónových tvárnic, hliníkových okien, nerezovej kuchyne, drevených 
parkiet alebo vápencovej dlažby. 

Architektovi Skočkovi mladšiemu sa netradičnou nadstavbou rodinné-
ho domu Medzierka podarilo vytvoriť symbiózu klasickej tehlovej vily 
a funkčného moderného priestoru. Novovzniknutý samostatný byt je 
vzdušný priestranný a svojou otvorenosťou aj príjemne variabilný. Pres-
tížne architektonické ocenenie je, zdá sa, v správnych rukách.   

Henrich Varga
Foto: Paťo Safko
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Základné údaje o architektonickom diele 

Názov: Nadstavba rodinného domu, Miesto (ulica, mesto): Medzierka 9, 81101 Bratislava, 
Autor: ing.arch.Ilja Skoček, Stavebník: ing.arch Ilja Skoček , Náklady: 3 mil sk, 
Zastavaná plocha: 85m2 + 35m2 terasa, Rok spracovania projektu: 2001-2002, 
Rok realizácie: 2003-2006
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Fenomén menom 

bungalov
Príklady tohto typu stavieb totiž možno 
nájsť takmer na všetkých kontinentoch  
a vo všetkých historických obdobiach. 
Ako najväčšie pozitívum pri rozhodovaní 
sa pre tento typ stavby sa nepochybne 
javí priaznivá cena projektu bungalovu (a 
to najmä pri typizovaných domoch), ako 
aj následná realizácia bez obývateľného 
podkrovia a pivnice, ktoré sú zvyčajne naj- 
drahšími položkami výstavby. Treba si 
však uvedomiť, že často sa pre projekt 
bungalovu rozhodnú aj ľudia, u ktorých 
nízka cena nezohráva tú najdôležitejšiu 
úlohu. Tí potom pri bungalove preferujú 
najmä jeho bezbariérovosť, kompaktnú 
dispozíciu, či celkový výraz stavby umož-
ňujúci jej tesnejšie prepojenie s exterié-
rom. Bungalov tak využitím súčasných 
technických a konštrukčných možností 
v spojení s vizuálnym architektonickým 

Bungalov už dávno prestal byť výsadou pre dočasný odpočinok v prímorských 
letoviskách,či vidieckych rekreačných oblastiach. Je typom celoročne obývané-
ho rodinného domu, ktorý môžeme označiť za svetový i historický fenomén.
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domu BUNGALOV 978 od spoločnosti 
EUROLINE SLOVAKIA. Dispozícia domu 
je rozdelená na dennú a nočnú časť. Cen-
trálna zóna domu zahŕňa obývaciu izbu  
s kozubom a jedáleň, opticky oddelenú od 
kuchyne barovým sedením. Nočná časť 
domu pozostáva zo štyroch priestranných 
samostatných izieb, pričom súčasťou 
spálne je aj samostatný šatník. Okrem 
neho však dom disponuje aj ďalšími plne 
dostačujúcimi úložnými plochami, či už je 
to sklad potravín so vstupom z kuchyne, 
šatník v zádverí, či technická miestnosť. 
Galériu na skladovanie možno vytvoriť aj 
priamo nad dvojgarážou. Sprístupňujúca 
chodba aj kuchyňa je presvetlená efekt-
ným svetlovodom. 

Za povšimnutie nepochybne stojí rieše-
nie stropu bungalovu, ktorý tvorí sadro-
kartón zavesený na konštrukcii krovu. 
Týmto detailom architekt eliminoval po- 
čet nosných stien, čo prispelo i k celko-

vej kompaktnej dispozícii stavby a umož- 
nilo jej rýchlu a technicky jednoduchú  
a lacnejšiu realizáciu. Vhodná kombiná- 
cia stavebných konštrukcií domu s nad-
štandardnými tepelnotechnickými vlast-
nosťami vytvára priaznivý predpoklad 
minimalizovania spotreby energie na jeho 
vykurovanie. Tento druh stavby prestal 
byť akýmsi outsiderom, či núdzovým, 
respektíve prechodným variantom plno-
hodnotného bývania. Naopak, súčasný 
moderný bungalov sa môže právom za-
radiť medzi typy rodinných domov, kto-
ré majú miesto v súčasnej architektúre,  
a tak ľahko sa tejto vybojovanej pozície 
ani v budúcnosti nemieni vzdať. 

www.eurolineslovakia.sk.

Redakcia z materiálov spoločnosti
EUROLINE SLOVAKIA, s.r.o.

spracovaním dokáže naplniť aj požiadavky 
tých najnáročnejších investorov. Už dávno 
pritom neobstoja ani argumenty jeho od-
porcov o nedostatku úložných priestorov. 
Okrem možnosti riešiť odkladanie vecí vy-
tvorením zázemia garáže, totiž zostávajú 
pri bungalove zachované aj veľkorysé 
skadovacie priestory v podkroví. 

Všetky požiadavky pre komfortné býva-
nie v sebe zahŕňa aj projekt rodinného 

Úžitková plocha: 157,61 m2 (bez garáže)
Obytná plocha celkom: 108,34 m2

Zastavaná plocha: 250,7 m2 (vrátane prestrešenia vchodu a zadnej terasy)
Obostavaný priestor: 1031,6 m3

Cena domu na kľúč: 145.000 EUR bez DPH / 4.368.270 SKK 
Cena projektu: od 1.028 EUR s DPH / 30.970 SKK 





KOMPLETNÁ DODÁVKA  
MATERIÁLU  

NA VAŠE OPLOTENIE

vyrábame a dodávame:
 betónové štiepané tvarovky  

s konečnou povrchovou úpravou 
– UNI BLOK

 
dodávame:

 plastové profily  
EVERWOOD – „večné drevo“

914 42 Horné Srnie číslo 389
Tel./fax: 032/658 88 61

658 88 74
e-mail: vital@ba.telecom.sk

www.vitaltn.sk
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Dom   
s  dreveným  

kabátom
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Drevo je históriou preverená su-
rovina, je jedným z najstarších 
stavebných materiálov. Je ľahko 
spracovateľné, dostupné a obnovi-
teľné. Dnes zažíva svoju renesan-
ciu v súdobom prevedení vďaka 
novým možnostiam a novodobým 
technickým vlastnostiam. Nezane-
dbateľnou vlastnosťou je jeho vy-
soká schopnosť tepelnej izolácie. 
Drevo je aj estetickým materiálom 
s možnosťou formovania, takže 
jeho modernosť, nikdy neskončí. 
K jeho prednostiam patrí schop-
nosť zachovať si svoje vynikajúce 
vlastnosti po dlhý čas. 

klady majú mať dlhú životnosť a minimál-
ne potrebnú údržbu. Dnešné výrobky pre 
vonkajšie obklady sú tvarovo stále, odolné 
voči plesniam a negatívnym vplyvom po-
časia, sú recyklovateľné a teda ekologic-
ké.

Funkcia obkladu

Fasádny drevený plášť má plniť viacero 
funkcií: tvoriť ochranu voči prieniku zrážok 
do vnútorných vrstiev konštrukcie, odolá-
vať vetru a iným mechanickým vplyvom, 
tepelne izolovať, mať dlhú životnosť s jed-
noduchou  minimálnou údržbou a v nepo-
slednom rade jedinečnú estetickú deko-
račnú funkciu.

Typy obkladov

Asi najznámejším typom dreveného ob-
kladu, overeného históriou, sú tzv. pre-
kladané  dosky. Je to jednoduchý spôsob 
obkladania, používaný často v minulosti, 
kedy sa dosky prekladajú jedna cez druhú, 
vytvárajú tak peknú štruktúru a sú vysoko 
funkčné, nakoľko voda sa prakticky nedo-
stane pod fasádu. Jednoduchým typom sú 
aj latkové fasády, zložené z latiek rôzneho 
tvaru a veľkosti prierezu.

Na obloženie fasád domov sa asi najčas-
tejšie používa palubový obklad. Palubovky 
sa vyrábajú pre odvetrané aj uzavreté dre-

vené fasády. Pri voľbe paluboviek na fasá-
du treba brať do úvahy, aby dom s takouto 
fasádou harmonizoval s okolím a ostatými 
prvkami domu. Profilov sa vyrába viacero,
od klasických hranatých až po zaoblené. 
Zaoblená palubovka - tzv. zrubový profil
budí dojem celodrevenej stavby. Zvláštny 
efekt  vytvára  napr. palubovka s diagonál-
nym profilom, u ktorej je hrúbka pri dráž-
ke väčšia ako pri pere. Takáto fasáda 
sa hodí do horského prostredia. Hrúbka 
fasádnych paluboviek býva od 19 do 24 
mm. Hrubšie palubovky lepšie odoláva- 
jú poveternostným vplyvom, nedochádza 
k ich deformácii. Šírka paluboviek môže 
byť rôzna, bývajú od 100 do 120 mm, len 
u diagonálneho profilu býva šírka väčšia,
a to do 150 mm.

V súčasnosti sa čoraz viac s obľubou 
používajú obklady z konglomerovaného 
dreva, napr.  preglejky, vo forme dosiek.  
Dnešné preglejky pre fasády  dobre odolá-
vajú poveternostným vplyvom. Čo sa týka 

V súčasnom období  drevo nachádza svo-
je estetické uplatnenie v podobe fasád-
nych obkladov na novostavbách, ale aj na 
starších domoch. Nie je to nič nové, dre-
vo bolo odjakživa obľúbeným materiálom 
fasád. Drevené obklady neopakovateľne 
kreujú výraz exteriéru objektu. Voľba  ma-
teriálu a konštrukcie závisí od viacerých 
faktorov, a to: prevádzka budovy, funkcia 
obkladu, nároky naň kladené, lokalizácia 
objektu, geografické a klimatické pod- 
mienky a pod. Materiály pre fasádne ob-

1.   Kvalitne  prevedené detaily na nárožiach sú     
        zárukou estetického vzhľadu obkladu.

2.  Prirodzená krása dreva na fasáde dáva ob  
        jektu jednoduchú eleganciu a vytvára harmó-
        niu  s okolitým prostredím

2
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Druhy materiálu 

Ako materiál na drevené fasádne obklady 
sa dá použiť viacero druhov drevín. V na-
šich oblastiach sa najčastejšie používa 
smrek, borovica a smrekovec, ale vyža-
dujú si kvalitné ošetrenie. Odolnejšie sú 
však ich severské odrody, napr. severský 
smrek alebo sibírsky smrekovec. Možné 
je použiť aj borovicu duglasku, červený 
céder alebo priamo tropické dreviny (mer-
bau, ipe, masaranduba, bangkirai, jatoba, 
abiurana,...). Exotické drevo je však finan-
čne náročnejšie. Pri všetkých druhoch je 
vhodné drevo pomaly rastúce, s hustými 
letokruhmi a bez kazov.

Severský smrek má svetlé, na hrče bohaté 
drevo. Je obľúbené hlavne kvôli typickým 
svetlým, ale aj menším čiernym či čierno 
orámovaným hrčiam. Typická tvorba hrčí 
je charakteristická aj pre severskú boro-
vicu. Treba ju impregnovať do vonkajších 
priestorov. 

Sibírsky smrekovec - modrín, sa odlišuje 
veľkým obsahom živice. Vďaka veľkému 
percentu obsahu olejnatých látok  sa vy-
značuje  vysokou odolnosťou voči pove-
ternostným vplyvom. Typickým znakom 
sú tak isto veľké hrče. Necháva sa prí-
rodný bez farebnej úpravy kvôli obsahu 
živice. Duglaska má červenohnedé drevo, 

tvarov a rozmerov doskových materiálov, 
je si z čoho vyberať, od dlhých úzkych 
prvkov po veľkoplošné formáty.

Konštrukcia a montáž

Ako vznikne drevená fasáda? Obklad býva 
riešený podobne ako zavesená fasáda.  
Drevené fasádne profily alebo dosky sa
montujú (pribíjajú alebo skrutkujú) na ľah-
kú podkladovú rastrovú konštrukciu - rošt, 
upevnený na nosnej stene. Medzi stenou 
a obkladom vzniká vzduchová izolačná 
medzera, ktorá zabezpečí prúdenie vzdu-
chu, aby drevo nehnilo. Toto odsadenie je 
možné vyplniť tepelnou izoláciou, naprí-
klad polystyrénom alebo minerálnou va-
tou. Aby voda neprenikala pod fasádu, je 
možné napr. okrem spôsobu prekladaných 
dosiek, použiť aj podkladovú difúznu fóliu. 
Skladba fasádnych prvkov musí ale umož-
ňovať prenikanie vodných pár smerom von.  
Drevený obklad je nutné vo vertikálnom 
smere odsadiť od terénu minimálne o cca 
30 cm. Predíde sa tak ostrekovaniu a za-
špineniu dolnej časti fasády pri zrážkach. 
Aby sa tomuto zabránilo, možné je aj vy-
tvoriť okolo objektu pás s povrchom, ktorý 
vodu neodráža. 

Pri montáži treba dodržať odborné pra-
vidlá a drevené prvky montovať v súlade 
s vlastnosťami dreva. Pri montáži pod-

kladovej nosnej konštrukcie si treba uve-
domiť, že nenesie len hmotnosť fasády, 
ale musí zniesť aj zaťaženie silným vet-
rom, preto vzdialenosť latiek treba voliť 
dostatočne husto, max. 70 cm. Základná 
konštrukcia roštu musí byť úplne rovná, 
aby sa predišlo nerovnej fasádnej ploche 
s nepeknými zárezmi. Vlhkosť dreva pri 
zabudovaní by sa mala pohybovať medzi 
12 až 16 %. 

Pre  funkčnosť a estetiku obkladu je veľmi 
dôležité  kvalitné prevedenie detailov. Pro-
blematickou skupinou detailov sú detaily 
ukončenia a prechodov. Ide o ukonče-
nia nároží, soklov, pri atikách, pri oknách  
a dverách, parapetoch apod. Tieto rieše-
nia závisia od použitého fasádneho prvku. 
Dôležitým detailom býva aj  prechod med-
zi dreveným obkladom a fasádou z iného 
materiálu. 

Spojovacie prvky môžu plochu fasády 
vkusne dopĺňať, ale aj narúšať. Pripevňo-
vanie môže byť viditeľné  alebo neviditeľ-
né. Zásadou je, aby hlava spojovacieho 
prostriedku nevyčnievala z povrchu dre-
veného prvku. Spojovacími prostriedkami 
nesmie byť ovplyvnený estetický vzhľad 
prvkov, nesmie dôjsť k farbeniu v dreve  
v dôsledku použitia nevhodných klincov či 
skrutiek do dreva. Treba použiť spojova-
cie prvky z ušľachtilej ocele.

3
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bou. ThermoWood sa zhotovuje tepelnou 
úpravou, pri ktorej nadobudne severský 
smrek, sibírsky smrekovec alebo borovi-
ca vlastnosti, ako majú tropické dreviny: 
odolnosť voči hnilobe, rozmerovú stálosť, 
odolnosť voči deformovaniu, nízku tepel-
nú vodivosť.

Tropické exotické dreviny sa stávajú  mód-
nym trendom hlavne kvôli ich vlastnos-

tiam. Majú vysokú prirodzenú odolnosť 
voči extrémnym poveternostným pod-
mienkam, voči biologicky agresívnemu 
prostrediu, a to spôsobuje ich vynikajúce 
fyzikálne vlastnosti, ako je napr. tvrdosť. 
Tropické dreviny sú  ťažšie ako naše bež-
né dreviny, majú vyššiu hustotu, tým sú 
tvrdšie. S hustotou dreva súvisí aj vyššia 
tvarová a objemová stálosť. Majú výbornú 
odolnosť voči drevokazným hubám, hmy-
zu a práchniveniu. Exotické dreviny majú 
väčšinou tmavú farbu od červenohnedej 
po hnedočiernu, ale existujú dreviny aj fia-
lové či výrazne žlté.

Drevo Bangkirai sa vyznačuje vysokou 
hustotou a životnosťou cca 25 rokov bez 
akéhokoľvek ošetrenia. Má farbu od svet-
lohnedej po bordovohnedú. Ipe je tvrdé 
drevo s jemnými pórmi, elastické s vyso-
kou odolnosťou voči deformáciám. Okou-
me  je  drevo s  prirodzenou odolnosťou 
voči hnilobe. Málokedy sa objaví hrča a to 
ho činí vyhľadávaným materiálom. Mer-
bau je tvrdá tropická drevina hnedej až 
tmavočervenej farby s občasnými tmav-
šími miestami. Meranti je tvarovo stála 
červená drevina odolávajúca extrémnym 
poveternostným vplyvom. Ak náhodou dô-
jde k mechanickému poškodeniu, nehnije, 
ako sa to stáva pri smreku. Je temer bez 
hrčí, má vysokú tvarovú a rozmerovú stá-
losť.

Ako materiál budúcnosti je označovaný  
nový kompozitný materiál Twinson pre 
vonkajšie obklady. Vyrába sa zlúčením bo-
rovicového dreva a umelého polyméru. Sú 
v ňom spojené výhodné vlastnosti oboch 
materiálov. Vysokú pevnosť prebral z dre-
va, a aj jeho príjemný prirodzený vzhľad. 
Z PVC má vlastnosti ako vodovzdornosť 
a odolnosť voči hnilobe. Fasádne obklady 
Twinson sú na trhu vo viacerých fareb-
ných odtieňoch.

Údržba a ošetrovanie

Ako temer každý materiál v exteriéri, aj 
drevo ako obkladový materiál, potrebuje 
údržbu.

s vysokou odolnosťou voči poveternosti. 
Vzhľad charakterizujú väčšie suky. Západ-
ný červený céder má drevo  so širokým fa-
rebným spektrom od svetložltej po tmavo-
hnedú. Pôsobením UV žiarenia stmavne. 
Je veľmi dobre opracovateľné a vysoko 
odolné voči poveternostným vplyvom.

V súčasnosti sú veľmi obľúbené palu-
bovky ThermoWood s minimálnou údrž-

3.   Na jednej fasáde  rôzne kladený obklad, ver   
 tikálne i horizontálne, nemusí pôsobiť rušivo,  
 skôr naopak, vytvára zaujímavú harmóniu. 

4.  Pre súčasnú architektúru je charakteristické  
 používanie hladkých plôch s efektnými  
 materiálmi, v tomto prípade vertikálnym dreve- 
 ným obkladom na organickom tvare objektu. 

5. Drevo ako prírodný organický materiál svojou  
 jedinečnosťou vytvára štýlovo neopakovateľné  
 plochy.
 

4

5
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vplyvmi, vlhkosťou, odpudzuje vodu a je 
odolný voči UV žiareniu. Zvýrazňuje pri-
rodzenú farbu a kresbu dreva, jeho štruk-
túru a textúru. Lazúry sa vyrábajú dnes už 
nielen syntetické, ale aj vodou riediteľné, 
ktoré sú vhodnejšie pre zdravie človeka 
a životné prostredie. Kedysi sa používalo 
iba moridlo, toto má však menší ochranný 
účinok ako lazúrový náter a nevýhodou 
je, že mení prirodzenú farbu dreva. Ak sa 
použije farebný náter, tak sa úplne stratí 
štruktúra a farba dreva.

Ochranné nátery je potrebné po rokoch 
obnovovať. Ako často to robiť, závisí od 

Je to  organický materiál a aby nepodľahlo 
poveternostným a biologickým vplyvom, 
treba ho dôkladne ošetriť proti plesniam, 
hnilobe, drevokazným hubám a hmyzu. 
Prípravkov na túto ochranu je na trhu 
dostatok, treba si len vhodne zvoliť. Už 
základným mechanickým opracovaním, 
dôkladným vyhobľovaním, sa robí prvý 
dobrý krok a potom nasleduje chemic-
ké ošetrenie. Najprv by drevo malo byť 
ošetrené biocidným napúšťadlom. Až ná-
sledne sa použije lazúrový náter, prípad-
ne farba. Vrstva lazúry vytvorí na dreve 
difúzny náter, ktorý je elastický. Lazúrový 
náter chráni drevo pred poveternostnými 

6
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stvárnenie a výraz domu. Objekt svojím 
tvarom, kompozíciou a fasádami, ktoré 
podporujú tieto výrazové prostriedky, by 
mal harmonizovať s okolitým prostredím, 
či už bude stáť v meste, na vidieku alebo 
v krajine. Drevo ako prírodný organický 
materiál je pohľadovo príjemný a svojou 
jedinečnosťou vytvára štýlovo neopako-
vateľné plochy. Prirodzená krása dreva 
dáva fasáde a celému objektu jednoduchú 
eleganciu a špecifický charakter. V súčas-
nej architektúre sa estetické vlastnosti 
drevených fasád uplatňujú vo veľkej mie-
re. Drevená fasáda poskytuje architektom 
a stavebníkom priestor pre kreativitu v do-
sahovaní efektného  súdobého výrazu ar-
chitektonických diel.

Požadovaný efekt, okrem iných vzťahov 
(tvar, rozmery, kompozícia...) závisí od vý-
beru druhu dreva, spôsobu kladenia, typu 
profilu a farebného odtieňa. Pre obklady
je možné vybrať zo širokej škály drevín  
rôznej štruktúry, kresby, textúry, kvality 
a farebných odtieňov. Na požadovaný es-
tetický efekt má veľký vplyv vhodne zvole-
ný profil a formát. Výber profilu závisí aj
od toho, ako bude obklad orientovaný, či 
vertikálne, horizontálne alebo diagonálne. 
Smerovaním obkladových prvkov možno 
dosiahnuť rôzny optický účinok, napr. ho-
rizontálne kladený obklad fasádu dojmovo 
rozšíri, naopak vertikálny obklad ju opticky 

použitého prípravku a intenzity poveter-
nostných vplyvov. Zaužívaný časový inter-
val ošetrenia fasádneho dreva sú každé 
3 roky, výrobcovia vysoko účinných pro-
striedkov odporúčajú až 7 rokov. Dobre 
pripravené a správne ošetrené drevo za-
ručuje jeho dlhú životnosť.

 Architektonický vzhľad

K voľbe  aplikovať drevený obklad na fasá-
de objektu alebo len jeho časti, dochádza 
z rozličných dôvodov. V prvom rade by sa 
tak malo stať najmä z hľadiska architekto-
nického, teda v snahe dosiahnuť efektné 7

8

9

10

6.   Efektné stvárnenie fasády za použitia rôznych  
 šírok dreveného obkladu na tvarovo zaují-
 mavom objekte – futbalový štadión v Rakús-   
 ku. 

7.  Fasáda obložená  drevenými latkovými   
 profilmi s medzerami podporuje výrazný  
 dynamický  tvar objektu.

8. Drevo ako prírodný organický materiál svojou  
 jedinečnosťou vytvára štýlovo neopakovateľ - 
  né plochy.

9. Veľmi efektná fasáda vytvorená kombináciou  
 rôznych farebných odtieňov červeného cédra.

10. Detail fasády vhodný do horského prostre-  
 dia, prirodzený vzhľad dreva si vyžaduje len  
 transparentný náter.
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zúži. V súčasnosti sa s obľubou používa 
diagonálne riešenie, ktoré prináša efektné 
riešenie a stavbu výrazne zmodernizuje. 

Čo sa týka povrchov drevených obkladov, 
dnes sa používajú viac rovné hladké plo-
chy, kým plastické ryhované obklady sú 
naďalej používané v prírodnom či horskom 
prostredí. Na obklady fasád sa s obľu-
bou používajú doskové prvky, nakoľko 
sú štýlovo vhodné pre výraz moderných 
strohých objektov súdobej architektúry. 
       
Plochy fasád s dreveným obkladom je 
možné striedať a kombinovať s inými fa-
sádnymi povrchmi, napr. s omietkou, ka-
meňom, režným murivom z lícových tehál, 
presklenými plochami a pod., a dosiahnuť 
tým veľmi efektné  a harmonické riešenia. 
Takými vhodnými kombináciami plôch 
vznikajú veľmi pôsobivé moderné úpravy 
fasád. 

Záver

Drevo je krásnym, efektným a pritom eko-
logickým materiálom, za pomoci ktorého 
možno dosiahnuť zaujímavé vkusné úpra-
vy fasád  i celého objektu. Drevená fasáda 
má svoje neopakovateľné čaro svojím pri-
rodzeným prírodným vzhľadom a súčasne 
disponuje mnohými dobrými technickými 
vlastnosťami. 

Fasády je možné vytvárať rôznymi spô-
sobmi po výrazovej stránke, aj po technic-
kej, ako je výber materiálu a profilov. Dre-
vo je stále obľúbeným materiálom, ktorý 
uspokojí  nároky na jeho uplatnenie v rôz-
nych štýloch od tradičných až po súdobé  
strohé stvárnenia fasád. 

Zárukou požadovaného výsledku je kvalit-
ný návrh a profesionálna realizácia.

 

Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD.
Ústav architektúry obytných a občianskych budov, 
FA STU, Bratislava
Foto: archív autora
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11.  Detail dynamicky pôsobiacej fasády svojím   
 tvarom a použitým dreveným obkladom, hotel  
 umiestnený v prírodnom prostredí, Rakúsko .

12. Veľmi efektné a harmonicky pôsobiace úpravy  
 fasád vznikajú kombináciou dreveného obkla- 
 du s inými fasádnymi povrchmi, napr. s omiet- 
 kou.
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Na slovenskom trhu sa v poslednej 
dobe objavujú rôzne tepelno-hydroi-
zolačné materiály, určené na zateple-
nie strešných konštrukcií budov. Tento 
rozmach spôsobila certifikácia budov,
teda povinnosť majiteľa či správcu 
objektu disponovať štítkom, ktorý 
osvedčuje budovu z hľadiska ener-
getickej hospodárnosti. V súvislosti 
s touto zmenou predstavujeme tepel- 
nohydroizolačnú zostavu Gedatherm 
PU PUR-PIR. 

Odborníci, ktorí sa zaoberajú zateplova-
ním plochých striech, vedia, že jedným 
z najdôležitejších faktorov výberu typu 
materiálu na plochú strechu je dosiahnutý 
tepelný odpor v závislosti na jeho hrúbke. 
Gedatherm PU je tepelno-hydroizolačná 
zostava, ktorá sa skladá z polyuretánu 
a nakašírovaného asfaltového modifiko-
vaného pásu, ktorý tvorí prvú podklado-
vú hydroizolačnú vrstvu pod krycí vrchný 
asfaltový modifikovaný pás s bridlicovým
posypom, prípadne pod TPO fóliu. Spolu 
vytvárajú dvojvrstvový  tepelno-hydroizo-
lačný systém za prijateľnú cenu. Úlohu 
tepelného izolantu plnia v tejto zostave 
polyuretánové platne s uzavretou bunko-
vou štruktúrou. Sú hygienicky neškodné, 
recyklovateľné a ich nasiakavosť je nižšia 
ako dve percentá. Vrchný asfaltový hyd-
roizolačný pás tvorí uzatváraciu vrstvu 
celého systému. Nosná vložka pásu je 
z polyesteru a je vystužená skleneným 
vláknom. Na povrchu je bridlicový posyp, 
ktorý predstavuje ochrannú vrstvu proti 
UV žiareniu. Dodáva sa v rôznych modi-
fikáciách a hrúbkach.  

Body z polyuretánového lepidla slúžia na 
prilepenie systému k podkladu a zároveň 
tvoria spádovú a expanznú vrstvu. Pri 
rekonštrukcii za použitia Gedathermu sa 
zvýrazňuje spád plochej strechy. Súčas-
ťou systému môže byť aj Gedavapour, čo 
je asfaltová membrána, ktorá sa používa 
ako parozábrana. Nosná vložka je zlo-
žená zo skleneného vlákna a hliníkovej 
lamely. Zloženie membrány zabezpečí 
vysokú odolnosť voči šíreniu vodnej pary. 

Pri opravách plochej strechy ju však po-
užite len v prípade nefunkčnej jestvujúcej 
parozábrany. 

V dnešnej dobe vystupuje do popredia pri 
výbere materiálov už nielen cena, ale aj 
dlhodobá kvalita. Gedatherm PU potláča 
nasiakavosť, dlhodobo šetrí energie a zo 
štandardne používaných tepelných izolá-
cií má  najlepší súčiniteľ tepelnej vodivosti. 
Navyše vyhovuje náročným požiadavkám 
kladeným na moderné tepelné izolácie. 
Všetky tieto hodnoty a parametre jedno-
značne hovoria v prospech polyuretánovej 
zostavy Gedatherm PU s nakašírovaným 
modifikovaným asfaltovým pásom.

Neoddeliteľnou súčasťou pri riešení re-
konštrukcie alebo novostavby s tepelno-
hydroizolačnej zostavou Gedatherm PU je 

uzatváracia hydroizolačná vrstva. Spoloč-
nosť Randa je výhradným dodávateľom 
asfaltových modifikovaných pásov talian-
skeho výrobcu Gedaco vrátane zostavy 
Gedatherm PU. Široký sortiment pásov 
uspokojí aj najnáročnejší okruh investorov 
a aplikačné firmy. Ako uzatváraciu vrch-
nú vrstvu je možné použiť aj TPO fólie. 
Výhodou tepelno-hydroizolačného sys- 
tému je jeho rýchla montáž a široká škála 
využitia. Je zložený výhradne z certifiko-
vaných materiálov. Môžete ho použiť pri 
novostavbách a dodatočnom zateplení 
jestvujúcich obytných domov, výrobných 
hál alebo skladov z trapézového či vlnité-
ho plechu.  

Henrich Varga  
Foto: Randa a archív redakcie

Zateplovanie 
plochých striech 
je fenoménom 
dnešnej doby

1.  Parozábrana GEDAVAPOUR (V-ALU), ktorú je vhodné 
použiť pri novostavbe; pri rekonštrukcii je možné ju použiť len 
pri  nedostatočnej jestvujúcej parozábrane.

2. Body z polyuretánového lepidla, ktoré slúžia na prilepenie 
GEDATHERM-u k podkladu a zároveň tvoria expanznú 
vrstvu. Pri rekonštrukcii spolu s GEDATHERM PU 35 P 
zvýrazňujú spád plochej strechy.

3. GEDATHERM PU 35 P – termohydroizolačná zostava 
zložená z platne samozhášivého tvrdeného polyuretánu 
o hrúbke od 30 do 120 mm, na ktorom je nakašírovaný 
modifikovaný asfaltový pás typu APP (prípadne SBS alebo
APP/PAO).

4. Alternatívy vrchnej vrstvy - vrchný hydroizolačný modifiko-
vaný asfaltový pás s bridlicovým posypom na báze:  
APP–EUROMAX PA,  SBS-MK PA,  APP/PAO-PROJECT PA,  
polyolefínová fólia, prípadne fólia PVC, pod ktorú je nutné 
aplikovať separačnú vrstvu.

expanzná vrstva

DETAIL: polyuretánového lepidla v terčoch
(vyrovnanie povrchu, dospádovanie)
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Vládny program  
na podporu  

zatepľovania
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V poslednom období  sa pri výstav-
be nových, alebo obnove starších 
domov výrazne dostala do popredia 
otázka ich energetickej náročnosti, 
ktorá má priamy vplyv na ich pre- 
vádzkové náklady. Uvedená sku-
točnosť sa týka hlavne hromad-
nej  bytovej výstavby, ktorá bola 
u nás aktuálna do roku 1989, ale aj 
výstavby rodinných domov posta-
vených do roku 1989, ktoré boli 
konštruované podľa vtedy platných 
teplotechnických noriem. 

Práve nedostatočné teplotechnické vlast-
nosti starších domov viedli k vysokej spot-  
rebe energie na vykurovanie, čo viedlo 
vlastníkov domov hľadať nevyhnutné rie-
šenia v podobe zlepšenia ich vlastností, 
a to realizáciou dodatočného zateplenia 
obvodového plášťa, strechy a výmenou 
okien. Účelom opatrení je dosiahnutie 
úspor energie na vykurovanie. Veľmi vý-
znamným opatrením sa v tomto smere 
javí vládny program na podporu zateple-
nia budov na bývanie, ktorý môže výrazne 
napomôcť majiteľom bytových a rodin-
ných domov, skolaudovaných pred  rokom 
1989, pri ich zateplení a obnove. Zároveň 
sa zlepší aj možnosť ich financovania.
Dôležité je, že v čase útlmu stavebníctva  
spôsobeného krízou, je u nás zmysluplný 
program, u ktorého sa návratnosť vlože-
ných investícii prejaví v podobe úspor na 
energiách, a zároveň poskytuje pracovné 
príležitosti pre stavebné firmy pôsobiace
na našom trhu.

Základné údaje o programe: 

Na program zatepľovania bolo vyčlene-
ných 71 miliónov eur. Program je určený 
pre bytové domy a rodinné domy skolau-
dované  pred rokom 1989, to znamená, 
že sa jedná o stavby skolaudované najne-
skôr  do 31.12.1988. Oprávnené projekty  
môžu dostať bezúročnú pôžičku na dobu 
15 rokov, s krytím na 100 % obstaráva-
cích nákladov na zateplenie, a to do 50 
eur/m2 pre rodinné domy a do 80 eur/m2 
pre bytové domy. Suma sa vzťahuje na 
zateplenie vonkajšej steny, strechy, vý-
menu okien, ale aj zateplenia ochladzo-
vaných stien vnútorných priestorov, jedná 
sa o tzv. teplovýmenný obal  budovy. Do 
oprávnených nákladov možno zahrnúť aj 
náklady na projektové práce, inžiniersku 
činnosť a spracovanie teplotechnického 
posudku. Opatrením zateplenia sa musí 
dosiahnuť minimálna úspora 20% a spl-
nenie požiadaviek na teplotechnické vlast-
nosti stavebných konštrukcií podľa normy 
STN 730540-2-2002, pričom požiadavka 
sa týka práve vlastností teplovýmenného 

káto snaha hodnotiť ako pokus o úverový 
podvod),
- doklad o oprávnených nákladoch, pri po-
daní žiadosti sa nevyžaduje mať zmluvne 
podloženú zmluvu o energetickom certifi-
káte, 
– uvažuje sa so sumou 600 eur/rodin-
ný dom a 2000 eur/bytový dom, skutoč-
ná cena za certifikát bude zohľadnená
pri uzatvorení zmluvy o čerpaní úveru 
z účtovných dokladov alebo priamo z uza-
tvorenej zmluvy o vypracovaní certifikátu,
- projektová dokumentácia, overená v sta-
vebnom konaní, 
- technická správa s uvedením zateplova-
cieho systému, zodpovedajúcemu navr-
hovanému riešeniu, 
- výkresová dokumentácia s obsahom tep- 
lotechnického posudku s obsahom preu-
kázateľnej úspory min. 20% a výpočet 
teplotechnických vlastností podľa STN 
730540-2-2002,
- fyzické osoby potvrdenie zamestnáva-
teľa o priemernom mesačnom zárobku za 
kalendárny štvrťrok a potvrdenie o trvaní 
pracovného pomeru alebo obdobného 
pracovného vzťahu.

obalu ( strecha, steny, okná a konštrukcie 
oddeľujúce vykurované a nevykurované 
priestory). Žiadateľom o úver môže byť 
fyzická, alebo právnická osoba. Fyzická 
osoba musí byť staršia ako 18 rokov so 
samostatným príjmom, právnická osoba 
musí mať sídlo firmy v SR. Oprávnenými 
projektami sa stávajú projekty dosahujú-
ce požadovanú minimálnu úsporu potreby 
tepla 20% a požadované teplotechnic-
ké parametre v zmysle vyššie citovanej 
normy. Nevyhnutnou požiadavkou je ko-
laudačné rozhodnutie domu spred roku 
1989.

Podklady nevyhnutné k žiadosti o podpo-
ru zateplenia:

- u fyzických osôb je to kópia občianskeho 
preukazu vlastníka nehnuteľnosti, 
- právoplatné stavebné povolenie alebo 
písomné oznámenie stavebného úradu,  
že nemá námietky proti uskutočneniu sta-
vebných prác podľa PD, 
- výpis z listu vlastníctva (nie starší ako 3 
mesiace), 
- právoplatné kolaudačné rozhodnutie (po- 
kiaľ kolaudačné rozhodnutie k stavbe 
vlastník nemá, je možné ho nahradiť iným 
dokladom, zápisom vkladu do katastra, 
pridelením s.č. spred roka 1989, v prípa-
de že doklad nebude hodnoverný a dom 
bol postavený po 1.1.1989, sa môže ta-
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Pre ručenie nehnuteľnosťou:
- znalecký posudok na ocenenie nehnu-
teľnosti, 
- doklad o splnení odvodových povinnos-
tí,
- potvrdenie zo sociálnej poisťovne (ne-
požaduje sa u zamestnanca s jedným 
príjmom zo závislej činnosti u ktorých robí 
ročné zúčtovanie zamestnávateľ), 
- potvrdenie daňového úradu, že neevi-
duje voči žiadateľovi žiadne nedoplatky 
(v prípade podávania daňové priznania), 
- čestné vyhlásenie žiadateľa o vyspo- 

riadaní ostatných finančných vzťahov so
štátnym rozpočtom,
- čestné vyhlásenie žiadateľa, že neopráv-
nene nepoužíva a nezadržiava prostried-
ky ŠFRB, 
- čestné vyhlásenie žiadateľa (SZČO),               
že nie je v likvidácii a čestné vyhlásenie 
žiadateľa (SZČO), že nie je v konkurze, 
alebo nebol proti nemu zamietnutý návrh 
na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok 
majetku, 
- potvrdenie o odbornej kvalifikácii zhoto-
viteľa na realizáciu navrhnutého tepelno-

izolačného systému vydané inšpekčným 
orgánom typu A (TSÚS, n.o.), ktoré musí 
byť doložené najneskôr pri prvom čerpaní 
úveru.

Špecifikum je u žiadostí podávaných pri
zateplení bytových domov, kde z celko-
vej plochy okien na výmenu môže zostať 
15% pôvodných, pričom uvedená plocha 
okien, u ktorých neprebehne výmena sa 
nezapočítava do plochy zateplenia. Práv-
nické osoby, ktoré podávajú žiadosť sú 
väčšinou spoločnosti spravujúce bytové 
domy a zastupujúce vlastníkov domov. 
Pri právnických osobách sú možnosti fi-
nancovania poskytnutím bankovej záruky, 
alebo formou zriadenia záložného práva.
Za úver môže PO ručiť bankovou zárukou, 
alebo záložným právom na nehnuteľnosť. 
Žiadosť o úver na zateplenie bytových 
a rodinných domov v rámci Vládneho 
programu zatepľovania sa podáva pro-
stredníctvom mestského, resp. miestneho 
úradu v sídle okresu (nie je možné doru-
čovať osobne alebo písomne poštovou 
zásielkou na ŠFRB). Zamestnanec úradu 
je povinný podklady po vyhotovení kópií 
do 30 dní zaslať na úrad.

V prípade, že je pre niekoho celý ma-
nažment okolo vybavovania úveru zložitý 
a komplikovaný, je vhodné sa obrátiť na 
konzultačné a poradenské firmy, kto-
ré majú zabehnuté postupy a nerobí im 
problém sa orientovať v celom postupe 
žiadostí o úver ako aj vo výbere odborne 
zdatných projektantov. Niektoré certifiko-
vané  firmy, ktoré zhotovujú zatepľovanie
poskytujú konzultačné činnosti v rámci 
svojej činnosti. Tu si treba ale uvedomiť,  
že vypracovaním projektu a podaním žia-
dosti o úver ešte nie je isté, či vám bude 
úver schválený a z toho dôvodu treba 
podpis Zmluvy o dielo na zateplenie upra-
viť tak, aby ste v prípade, že vám úver 
nebude schválený, mohli z tohto vzťahu 
vystúpiť, prípadne ho podpísať až po jeho 
schválení, a mali tak možnosť iných al-
ternatív pri výbere dodávateľa. Na záver 
treba veriť, že aj po prípadnom vyčerpaní  
balíku vyčlenených  finančných prostried-
kov bude program aj napriek  kríze pokra-
čovať ďalej, nakoľko efekty s ním spojené  
vedú k jednoznačným dlhodobým úspo-
rám energií a k obnove bytového fondu. 
     
Ing. Peter Mesároš 
Foto: archív redakcie
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Ponúkame termo-hydroizolačný 
dvojvrstvový systém 
GEDACO-GEDATHERM PU 35 
pre ploché strechy na báze
polyuretánových PUR/PIR platní 
2,4 x 1m s uzavretou bunkovou 
štruktúrou. 

Pri pokládke zvýrazňuje spád plochej 
strechy.
 

Kontakt:   
RANDA, s.r.o.
013 22  Rosina 914

Tel:    0905 914 834
            0905 652 259
Fax:     041/5652 023
Mail:    randova@randasro.sk
 randa@randasro.sk
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Tepelná ochrana  
ako faktor obnovy budov
Zmenou tepelnej ochrany existujúcich budov, najmä budov na bývanie, je 
možné ich obnovou zabezpečiť zníženie potreby tepla na vykurovanie o 40 až  
60 %. Vykonávanie obnovy súvisí aj so zmenou technickej úrovne a funkčných 
vlastností jednotlivých stavebných materiálov (stavebných výrobkov) a prvkov 
technického zariadenia budov nadväzne na zmenu podmienok vyplývajúcich 
zo základných požiadaviek na stavby. Opravy a obnova súvisia so životnosťou 
jednotlivých stavebných výrobkov a ich morálnou (technickou aj ekonomic-
kou) zastaranosťou. 

Správne navrhnutou tepelnou ochranou vrátane zateplenia obvodových stien sa za-
bezpečí výstavba nízkoenergetických budov alebo obnova budov na štandard nízkoe-
nergetických budov. Rozdelenie budov z hľadiska potreby tepla na vykurovanie (ener-
geticky úsporné, nízkoenergetické, ultranízkoenergetické, pasívne) bude zahrnuté do 
revidovanej STN 73 0540, ktorá by mala platiť najneskoršie od roku 2011. Z hľadiska 
potreby tepla na vykurovanie sú nízkoenergetickými budovami tie, ktoré spĺňajú po-
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žiadavky na minimálnu energetickú hos-
podárnosť, a teda majú potrebu energie 
nižšiu ako je horná hranica energetickej 
triedy B. Nízkoenergetické bytové domy 
majú potrebu tepla na vykurovanie nižšiu 
ako 50 kWh/(m2.rok), rodinné domy vzhľa-
dom na vyššiu hodnotu faktora tvaru, niž-
šiu ako 81 kWh/(m2.rok). 

Zabezpečenie zníženia potreby tepla v by-
tových a nebytových budovách sa týka 
opatrení s možnosťou ich uplatnenia roz-
dielne vzhľadom na to, či sa jedná o návrh 
nových budov, alebo obnovu existujúcich 
budov. V zásade sa jedná o: 

- zabezpečenie požiadaviek na tepelnú o- 
chranu jednotlivých stavebných konštrukcií 
(plnej časti obvodového plášťa, strešného 
plášťa, otvorových konštrukcií v obvodo-
vom a strešnom plášti, podlahy na teréne 
a deliacich konštrukcií medzi vykurova-
nými a nevykurovanými priestormi), čiže 
optimálne zvyšovanie tepelno-izolačných 
vlastností znižovaním súčiniteľa prechodu 
tepla konštrukcie U vo W/(m2.K); 

- znižovanie alebo zvyšovanie podielu plo-
chy jednotlivých stavebných konštrukcií 
na celkovej ploche stavebných konštruk-
cií, ktorými sa uskutočňujú tepelné straty 
v závislosti na ich tepelnoizolačných vlast-
nostiach; 

- znižovanie alebo zvyšovanie podielu 
plochy transparentných konštrukcií v zá-

vislosti na celkovej energii slnečného žia-
renia Isj v kWh/m2 podľa orientácie; 

- znižovaním rozsahu a vplyvu tepelných 
mostov v stavebných konštrukciách;  

- ovplyvnenie faktora tvaru budovy znižo-
vaním plochy stavebných konštrukcií, kto-
rými sa uskutočňujú tepelné straty; 

- znižovaním nežiaducich tepelných strát 
vetraním pri zabezpečení požadovanej 
výmeny vzduchu v užívaných priestoroch; 

- zvýšenie využitia tepelných ziskov. 

Jedna z najdôležitejších zmien v požia-
davkách na stavby sa týka tepelnej ochra-
ny budov. Významná obnova budovy 
na účely podľa zákona č.555/2005 Z.z. je 
definovaná ako stavebné úpravy existujú-
cej budovy, ktorými sa vykonáva zásah do 
tepelnej ochrany zateplením jej obvodo-
vého a strešného plášťa, výmenou pôvod-
ných otvorových výplní budovy alebo 
energetického vybavenia budovy takým  
spôsobom, že to má vplyv na energetickú 
hospodárnosť budovy. Významnú obnovu 
budovy možno uskutočniť jej jednorazo-
vou stavebnou úpravou alebo postupnými 
čiastkovými stavebnými úpravami. 

Zateplenie by malo vytvárať celoplošnú 
ochranu zatepľovanej stavebnej konštruk-
cie. Kontaktný tepelnoizolačný systém 
ETICS (označenie ETICS je skratkou 

z anglického názvu External Thermal In-
sulation Composite System) je zloženým 
stavebným výrobkom skladajúcim sa z via- 
cerých komponentov. Zhotovovanie za-
teplenia je podmienené procesom preu-
kazovania zhody podľa zákona č. 90/1998 
Z. z. o stavebných výrobkoch v znení ne-
skorších predpisov a dodržiavania tech-
nických a technologických podmienok vo 
výstavbe. Na stavebný trh sú pripustené 
iba tie tepelnoizolačné systémy, ktoré 
spĺňajú ustanovené podmienky. Tepelnoi-
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zolačné systémy ETICS podliehajú proce-
su technického osvedčovania. Na základe 
vydania európskeho technického osved-
čenia ETA alebo národného technického 
osvedčovania TO (technické osvedčenie 
platné iba na Slovensku) sa vykoná preu-
kazovanie zhody a výrobca je oprávnený 
označovať  výrobok (systém) označením 
CE alebo CSK. Zabudovávať do stavby sa 
môžu iba také komponenty, ktoré sú uve-
dené v dokladoch preukazovania zhody. 
Komponenty určené aj na rovnaký účel 
použitia nemusia mať rovnaké vlastnosti. 
Môžu sa odlišovať napriek tomu, že vyho-
vujú podmienkam preukazovania zhody, 
a teda vydania technického osvedčenia. 
Pri ich navrhovaní do stavby má projektant 
zvážiť vhodnosť uplatnenia konkrétneho 
systému a výber komponentov s ohľadom 
na účel použitia a miesto zabudovania 
(styk so zemnou vlhkosťou – dôležitá na-
siakavosť, protipožiarna bezpečnosť – ší-
renie ohňa po povrchu a dymivosť).  

Nadväzne na § 43g ods. 2 zákona 
č. 50/1976 Zb. (stavebného zákona) v zne- 
ní zákona č. 237/2000 Z. z. a v znení nes-
korších predpisov a článku 3.3 technickej 
normy STN 73 2901:2008 sa potvrdzuje 
odborná kvalifikácia zhotoviteľa staveb-
ných prác licenciou. Podľa uvedených 
právnych a technických predpisov zho-
tovovanie tepelnoizolačných systémov 
(zateplenia obvodových plášťov s pou-
žitím ETICS) môžu iba zhotovitelia s li-
cenciami. Výberom firmy sa súčasne určí
výber ETICS, ktorý sa uplatní na stavbe. 
Licencia vydaná pre firmu sa vždy viaže
na konkrétny ETICS. Na uvedený systém 
musia byť aj odborne zaučení pracovníci 
vykonávajúci práce na stavbe.  

Návrh variantných možností alebo výber 
jedného systému má byť uvedený v pro-
jektovej dokumentácii. Projektovú doku-
mentáciu na stavebné povolenie u auto-
rizovaného inžiniera objednáva vlastník, 
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alebo jeho zástupca (správca). Za spra-
covanie realizačnej projektovej dokumen-
tácie je zodpovedný zhotoviteľ. Je účelné 
spracovať projektovú dokumentáciu na 
stavebné povolenie pre zateplenie v úrov-
ni realizačnej projektovej dokumentácie. 
Podľa zákona č. 555/2005 Z. z. projektant 
je povinný (§ 4 ods. 3) v projektovej do-
kumentácii na stavebné povolenie (pro-
jektové energetické hodnotenie) preu-
kázať predpoklad splnenia minimálnej 
požiadavky na energetickú hospodárnosť 
nových budov a významne obnovova-
ných existujúcich (zatepľovaných) budov. 
V časti 2 Funkčné vlastnosti sa podľa STN  
73 0540: 2002 požaduje splnenie a preu-
kázanie štyroch kritérií reprezentujúcich 
požiadavky na tepelnú ochranu staveb-
ných konštrukcií a budov.  

Zateplením sa rieši aj odstránenie iných 
nedostatkov (plesne, zatekanie, trhliny 
a pod.). Pred zateplením obvodového 

plášťa by mali byť odstránené systémové 
poruchy týkajúce sa vystupujúcich kon-
štrukcií (balkóny, lodžie a pod.). Správ-
nym postupom je uskutočnenie výmeny 
otvorových výplní pred zhotovením zatep-
lenia obvodového plášťa. Všetky staveb-
né úpravy musia byť spracované v projek-
tovej dokumentácii.  

Nové a významne obnovené budovy by 
mali byť navrhované a zhotovené tak, aby 
mohli byť zaradené do energetickej trie-
dy A alebo B. Túto skutočnosť je potreb-
né preukázať ku kolaudačnému konaniu 
energetickým certifikátom. Budova vý-
znamne obnovovaná, čiže aj taká, ktorej 
obvodový plášť je zatepľovaný, má splniť 
minimálne požiadavky, ak je to technicky, 
funkčne a ekonomicky uskutočniteľné. Za-
teplenie obvodového plášťa je iba jedným 
z dôležitých faktorov významnej obnovy. 
Zabezpečenie úspor energie na vykurova-
nie vyžaduje súčasne so zmenou tepelnej 

ochrany zabezpečiť hydraulické vyregu-
lovanie vykurovacej sústavy a zabudovať 
reguláciu zásobovania teplom. 

prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.,
Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., 
Foto: TSÚS a archív redakcie
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Tehla je tradičný, časom preverený prírodný stavebný materiál s trvalou hodno-
tou. V rukách odborníkov získala na kvalite a dokáže spoľahlivo splniť súčasné 
vysoké požiadavky na stavebné konštrukcie. Pre svoje vynikajúce vlastnosti, 
ktoré prispievajú k pohode bývania, sa stále drží na špičke v obľúbenosti medzi 
stavebníkmi.

vlhkosti vzduchu v obytnej miestnosti. 
Tým sa znižuje možnosť vytvorenia ples-
ní a zabraňuje vzniku porúch konštrukcie 
v dôsledku kondenzácie vodných pár 
v jej vnútri. Tehlové tvarovky navyše 
veľmi dobre tlmia hluk a steny zo špe-
ciálnych akustických tehál spĺňajú zvý-
šené požiadavky na ochranu proti hluku. 
Tehla je nehorľavý materiál, pri jej výrobe 
sa nepoužívajú chemické prísady a z ho-
tového výrobku sa neuvoľňujú nijaké che-
mické látky škodlivé pre zdravie človeka. 
Pri minimálnych nárokoch na údržbu má 
murivo takmer neobmedzenú životnosť, 
nehnije a nenapádajú ho škodcovia.

Český výrobca, spoločnosť HELUZ cihlář-
ský průmysl, v.o.s., dodáva na slovenský 
trh komplexný tehlový systém na hrubú 
stavbu, ktorého súčasťou sú tepelnoizolač-
né tehlové bloky na obvodové murivo, teh-
ly na nosné, priečkové a akustické murivo, 
keramické stropy a preklady, nosné prekla-

Pri rozhodovaní, aký materiál použiť na 
stavbu domu, sa dnes zdôrazňuje pre-
dovšetkým úspora energie potrebnej na 
jeho prevádzku. Domov by však mal byť aj 
miestom, kde sa cítime príjemne a tehlo-
vé murivo má celý rad dôležitých vlastnos-
tí, ktoré prispievajú k vytvoreniu zdravého 
vnútorného prostredia a zabezpečeniu
podmienok pre nadštandardné komfortné 
bývanie. Schopnosť akumulácie zabra-
ňuje rýchlym zmenám vnútornej teploty. 
Vďaka naakumulovanému teplu miestnosť 
pomalšie chladne pri teplotných výkyvoch, 
napr. medzi dňom a nocou alebo pri vyp- 
nutí vykurovacej sústavy, a v lete tehlové 
steny absorpciou tepla pomáhajú zabrániť 
prehriatiu miestnosti. Postupné prijímanie 
a uvoľňovanie tepla má priaznivý vplyv 
na tepelnú pohodu v obytnej miestnosti 
a na jej tepelné straty. Schopnosť tehlové-
ho materiálu prijímať a uvoľňovať vlhkosť 
(prepúšťať vodnú paru difúziou) zabezpe-
čuje bezproblémové zvládanie kolísania 

a úsporné bývanie 
v tehlovom dome
Zdravé 



dy pre vonkajšie rolety a žalúzie a tehlové 
komíny. Na jednovrstvové obvodové mu-
rivo energeticky úsporných a nízkoener-
getických stavieb sú určené tehlové bloky  
s označením STI. Parametre energeticky 
úsporných domov možno bez zateplenia 
dosiahnuť už hrúbkou muriva od 365 mm. 
Použitím tehlových blokov THERMO STI 
šírky 440 a 490 mm dosahuje obvodo-
vé murivo súčiniteľ prechodu tepla U až  
0,19 W/m2K bez zateplenia (tepelný od-
por R = 4,99 m2K/W) a spĺňa tak požia-
davky na nízkoenergetické domy. Na 
porovnanie – murivo s hrúbkou 44 cm 
z tehál HELUZ má rovnaké tepelnoizo-
lačné vlastnosti ako 3 m hrubé murivo  
z tradičných plných tehál. Samozrejmos-
ťou týchto tehlových blokov je vysoká pev-
nosť, ktorá na rozdiel od iných materiálov, 
zabezpečuje dostatočnú únosnosť muriva 

umožňujúcu výstavbu aj viacpodlažných 
objektov.

V komplexnom systéme HELUZ sú všet-
ky detaily riešené so zreteľom na mini-
malizáciu tepelných mostov. Aby sa za-
chovali vysoké tepelnoizolačné parametre 
obvodového muriva okolo rámov okien  
a dverí, výrobca odporúča vymurovať 
parapety a ostenie otvorov doplnkovými 
tehlami. Toto riešenie spoľahlivo zabráni 
nežiaducim únikom tepla. Ostatné detaily, 
napr. väzby rohov, napojenie stien, zalo-
menie muriva a pod, možno riešiť aj po-
mocou doplnkového sortimentu, prípadne 
úpravou tehál rezaním ručnými, elektric-
kými alebo kotúčovými pílami.

Tehlové bloky sa vyrábajú v dvoch varian-
toch, a to s výškou 238 mm na klasické 
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murovanie na tepelnoizolačnú maltu  
a brúsené s výškou 249 mm na muro-
vanie na tenkú škáru. Obvodové murivo  
z brúsených tehál výrazne eliminuje vznik 
tepelných mostov spôsobených klasickou 
murovacou maltou a zároveň vytvára jed-
noliaty podklad pod omietku. Vyznačuje 
sa nižšou prácnosťou a vyššou rýchlosťou 
murovania, nízkou vlhkosťou hotového 
muriva a výrazne nižšou spotrebou mu-
rovacej malty. Na murovanie z brúsených 
tehál možno použiť jednu z dvoch špeciál-
nych tenkovrstvových mált, na tenké šká-
ry a celoplošné tenké škáry alebo polyure-
tánovú penu.

V auguste roku 2009 spoločnosť HE-
LUZ uviedla na trh tehly novej generácie 
s názvom FAMILY 50. Vďaka špičkovej 
výrobnej technológii, novému tvarové-
mu riešeniu a optimálnemu vyľahčeniu 
tehlového črepu vznikla tehla, ktorá je 
ozajstným unikátom, a jej tepelnoizolačné 
parametre sú ešte o asi 23 % vyššie než 
produktového radu tehál THERMO STI. 
Jednovrstvové murivo z tehelných blokov 
FAMILY s hrúbkou 500 mm s vonkajšou 
tepelnoizolačnou omietkou dosahuje sú-
činiteľ prechodu tepla U = 0,15 W/m2K 
(tepelný odpor R = 6,30 m2K/W) a okrem 
nízkoenergetických stavieb je teda možné 
použiť ich aj v pasívnych domoch. Na teh-
lové murivo je to celkom nový pohľad, pre-
tože doteraz bola vžitá predstava, že tehla 
bez hrubej vrstvy tepelnej izolácie nemôže 
spĺňať požiadavky na pasívny dom. Budú-
cim investorom sa tu ponúka nový variant 
riešenia obvodovej konštrukcie pasívneho 
domu za priaznivú cenu, a to z prírodné-
ho materiálu s dobrou akumuláciou, ktorá  
v objekte zabezpečuje optimálnu mikro- 
klímu. Bonusom môže byť aj rýchle a jed-
noduché murovanie jednovrstvového teh-
lového muriva na tenkú škáru v porovnaní 
s realizáciou komplikovaných fasádnych 
zatepľovacích systémov.

Redakcia v spolupráci so spoločnosťou Heluz
Foto: Heluz 

1.  nanášanie peny HELUZ,

2.   nanášanie malty HELUZ pre tenkú škáru  pomo-  
       cou valca,

3.  rezanie tehlového bloku ručnou pílou,

4.  murovanie prvej vrstvy steny z brúsených tehál,

5.  ostenie otvoru vymurované z doplnkových tehál,
       s vybratím pre vloženie izolantu, 

6.  murovanie z brúsených tehál HELUZ THERMO     
       STI na celoplošnú tenkovrstvovú maltu.

 
a úsporné bývanie  
v tehlovom dome

1 2

3 4

5 6
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Projekt PALISOL - Propagácia a aplikácia solárnych systémov v zdravotníc-
kych a sociálnych zariadeniach sa, ako už aj jeho názov vraví, zameriava na 
prezentáciu použitia slnečných kolektorov vo sfére zdravotníctva a sociálnych 
služieb.

Solárne kolektory
na hospici

Preto v rámci spolupráce s Hospicom sv. 
Františka z Asissi v Palárikove pribudol 
na hospici solárny systém, ktorý pomáha 
zariadeniu so zásobovaním teplou vo-
dou. V rámci projektu majú záujemcovia 
o možnosti využívania slnečnej energie 
na stránke www.palisol.sk v reálnom čase 
aktualizované informácie o systéme (vý-
kon, teplota teplonosného média, teplota 
vody v zásobníkoch...). Tieto informácie, 
sú, prirodzene, verejne prístupné.

V hospici pre 25 klientov sa denne minie 
približne 1500 litrov teplej vody. Spotreba 
vody je vyrovnaná počas celého dňa s vý-
nimkou nedele. Počas tohto dňa sa klienti 
nekúpu a preto spotreba teplej vody kle-
sá. Teplú vodu, prirodzene, využívajú aj 
na iné účely než osobná hygiena klientov 
- v kuchyni a v práčovni.

Prínosy systému 
V čase pred inštaláciou solárnych ko-
lektorov sa teplá voda vyrábala výlučne 
v kotloch na zemný plyn. O finančnej ná-
ročnosti takejto výroby teplej vody netre-
ba zvlášť písať. Rovnako sa netreba ani 
zvlášť zamýšľať nad trvalým nedostatkom 
peňazí, s ktorým musia na Slovensku zdra- 
votnícke a sociálne zariadenia bojovať. 
Podľa energetického auditu hospica, kto-
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rý vypracovalo Energetické centrum Bra-
tislava (ECB), možno mesačnú spotrebu 
zemného plynu na zabezpečenie dodávok 
teplej vody odhadnúť na 350 m3. Solárne 
kolektory ročne dodajú podľa najkonzer-
vatívnejších odhadov minimálne polovicu 
tepla potrebného na prípravu teplej vody, 
čo sa dá vyjadriť aj úsporou približne 
1000 eur a návratnosť okolo 12 rokov pri 
životnosti minimálne 25 rokov. Manažér 
projektu Andrej Fáber z ECB však pripo-
mína, že v tomto prípade sa budú úspory 
odhadovať ťažko: „Hospic funguje len od 
minulého roka a zatiaľ nepracuje v plnej 
kapacite, takže nemáme k dispozícii his-
tóriu spotreby zemného plynu za obdobie 
viacerých zím. O prínosoch solárneho 
systému sa však nedá polemizovať.“

Inštalácia 
Hospic samotný je budova v tvare L s ok-
rúhlou strechou. V južnej časti je veľká te-
rasa, ktorá prekrýva hospodárske a tech- 
nické miestnosti. Dalibor Šebest zo spo-
ločnosti ECB, ktorá inštaláciu solárnych 
kolektorov zabezpečovala, opisuje tech-
nické riešenie takto: „Vhodným miestom na 
inštaláciu solárnych systémov bola práve 
terasa. Vždy dva kolektory sme inštalovali 
na markízy nad dverami vedúcimi z terasy 
do izieb pre pacientov. Vďaka tomu sme 
dosiahli nielen optimálnu polohu kolekto-
rov vo vzťahu k slnku, ale aj sme zatienili 
okná do izieb, čo zlepšilo klímu v izbách.“ 
Orientácia kolektorov je smerom na juh, 
azimut 140°, sklon kolektorov 30°.

Zovšeobecnenie 
Samosprávy prevádzkujú zariadenia, kto-
ré sa vyznačujú konštantnou a vysokou 
spotrebou teplej vody - školské kuchyne 
a kuchyne, v ktorých sa pripravuje strava 
pre starších občanov, telocvične, zdravot-
né strediská, kluby a domovy dôchodcov, 
prípadne útulky pre sociálne odkázaných 
občanov. Preto je v ich záujme zabezpe-
čiť, aby jej príprava stála čo najmenej pe-
ňazí. Možno dúfať, že práve príklad z Pa-
lárikova aj vďaka tomu, že na diaľku sa dá 
kedykoľvek skontrolovať, koľko teplej vody 
sa podarilo s pomocou slnečného žia- 
renia vyrobiť, presvedčí pracovníkov na 
mestských a obecných úradoch, aby o so-
lárnom systéme vážne porozmýšľali.

Vojtech Hollan, 
Energetické centrum Bratislava,
Foto: ECB

Tento projekt je spolufinancovaný z Finančné-
ho mechanizmu Európskeho hospodárskeho 
spoločenstva, Nóskeho finančného mechaniz-
mu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
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Takéto stavby sa od bežných stavieb od-
lišujú najmä tým, že celková spotrebova-
ná energia je menšia ako 15 kWh/m2/rok  
a pre nízke vykurovacie nároky nepotre-
buje klasický vykurovací systém. Vzhľa-
dom k tomu, že nároky na vykurovanie 
sú nízke, sa pri energeticky pasívnych 
stavbách využívajú aj obnoviteľné zdroje 
energie ako jeden zo základných pilierov 
ekologického a ekonomického bývania. 
Vlastník takéhoto domu teda získava nie-
len úsporu nákladov na energie, ale aj se-
bestačnosť od verejných rozvodov tepla. 

Majiteľovi energeticky pasívneho domu 
pomáha aj slnečná energia, ktorú môže 
využiť pri tzv. pasívnych alebo aktívnych 

solárnych systémoch. Pasívne solárne 
systémy predstavujú jednoduché staveb-
né úpravy, s ktorými však musíme rátať 
už pri projektovaní domu. Najdôležitejšími 
prvkami sú orientácia stavby, rozmiest-
nenie izieb a presklených plôch a za-
bezpečenie vhodnej cirkulácie vzduchu 
v stavbe. Pre najefektívnejšie využitie do-
padajúcej slnečnej energie je vhodné celú 
stavbu orientovať tak, aby mali presklené 
plochy južný smer. Naopak, na sever-
nej časti domu by malo byť čo najmenej 
presklených plôch. Podobne je potrebné 
uvažovať aj pri vnútornej dispozícii domu. 
Miestnosti, kde je potrebné udržovať vyš-
šiu teplotu (obývacia izba, kuchyňa, pra-
covňa a pod.) je lepšie umiestniť na južnú 

Dom plný slnka a tepla 
nemusí byť len sen  
Energeticky pasívny dom je stále viac skloňovaným pojmom. Neznalému by 
sa podľa názvu mohlo zdať, že ide o dom, ktorý len zíva a neplytvá energiou 
pri starostlivosti o svojich obyvateľov, je v ňom zima a teplá voda je len snom 
V skutočnosti je tzv. energeticky pasívny dom, resp. stavba, stelesním myš- 
lienky „Najlacnejšia energia je ušetrená energia“.   
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ako palivo slúži upravená drevná hmota 
(pelety, brikety, štiepky) a tzv. tepelné čer-
padlá, ktoré využívajú nízkopotenciálové 
teplo zeme, prípadne vzduchu. Moder-
ným, estetickým a ekologickým riešením 
je aj elektrické akumulačné vykurovanie 
CALADIA.

Energeticky pasívne domy predstavujú 
značný potenciál pre bývanie budúcnosti, 
sú dôkazom toho, že alternatívne zdroje 
energie nepredstavujú len investične ná-
ročný a nerentabilný zdroj energie, ale 
ukazujú, že byť ekologicky a bývať eko-
nomicky nie je nemožné. Viac informácií 
o inteligentom bývaní nájdete na web-
stránke zelenastavba.sk. Pod značkou 
Zelená stavba vám postavia energeticky 
pasívny dom od základov až po strechu 
a odborne poradia s úpravami vo vašom 
dome, či administratívnej budove. V sú-
časnosti pripravili pre svojich zákazníkov 
zaujímavý balíček, spájajúci použitie foto-
voltaických článkov a moderného akumu-
lačného vykurovania. 

Bývajte v inteligentnej energeticky 
pasívnej stavbe budúcnosti už dnes!

Ľuboš Kolesár 
Foto: Zelená stavba

stranu domu. Miestnosti, kde nie je nutné 
udržovať vyššie teploty (väčšinou sa jed-
ná len o spálne), je vhodné umiestniť do 
severnej, severovýchodnej časti domu. 
Vyhriaty vzduch z južných častí sa klima-
tizačnou technikou distribuuje do celého 
domu. Aby však získaná energia neunika-
la do prostredia, musí sa stavba dôkladne 
zaizolovať tak, aby sme odstránili všet-
ky tepelné mosty, teda miesta ľahšieho 
prestupu tepla z interiéru do exteriéru.

Dôležitým prvkom tepelnej pohody také-
hoto objektu je aj tienenie presklených 
plôch na západnej strane domu, kde 
môže dôjsť k nežiaducemu prehrievaniu 
stavby najmä v letných mesiacoch. Poslú-
žiť môže previsnutá strecha, ale aj výsad-
ba zelených rastlín, ktoré majú vegetačné 
obdobie v letných mesiacoch a v zimných 

mesiacoch, kedy dochádza k opadaniu 
listov, netienia a prepúšťajú slnečné lúče 
priamo na stavbu.

Pri realizácii stavby podľa pravidiel ener-
geticky pasívneho domu sa často myslí aj 
na solárne tepelné kolektory alebo fotovol-
taické články, ako zástupcov aktívnych so-
lárnych systémov. Tepelný kolektor zachy-
táva teplo dopadajúcich slnečných lúčov 
a odovzdáva ho prúdiacemu médiu, ktoré 
ho ďalej prostredníctvom výmenníka tepla 
odovzdáva úžitkovej alebo pitnej vode. 

Využitie slnečnej energie má pochopiteľne 
najväčšie opodstatnenie v lete, kedy je in-
tenzita najvyššia a požiadavky na energiu 
najnižšie. V zimných mesiacoch je potreb-
né uplatniť aj iný zdroj tepla. V súčasnosti 
sú najefektívnejšie kotle na biomasu, kde 

Dom plný slnka a tepla 
nemusí byť len sen  



Pozornosť laickej verejnosti, ale aj odbor-
níkov sa preto čoraz viac sústreďuje na 
hľadanie vysoko efektívnych, no zároveň 
úsporných riešení vo svete vykurovacích 
systémov. Pár rokov dozadu sa objavila 
na trhu novinka, ktorá hravo zabezpečí 
dokúrenie priestoru v prechodnom aj zim-
nom období, a ktorá navyše spája v sebe 
výhody vykurovania v  zime a chladenia 
v lete – stropné chladenie s vykurovaním.

Chladenie a vykurovanie sálaním

Práve sálanie vytvára široké spektrum 
tepelnej pohody. V strope sú nainštalo-
vané rúrky, ktoré v lete chladia, v zime sa 
zasa dajú využiť na vykurovanie. Stačí 
zmeniť teplotu vody a do chladných miest-

ností bude sálať teplo. Tým, že je systém 
veľkoplošný a pokrýva väčšinu stropu, 
je sálanie rovnomerné v celej miestnos-
ti a o to je pocit tepelnej pohody lepší. 
V prípade, že chceme vyvetrať, môžeme 
tak urobiť, teplotu v miestnosti to ovplyvní 
menej, ako keby sme mali napr. pustenú 
klasickú klimatizáciu.

Úplne tichá prevádzka bez vírenia prachu

Veľkou devízou už spomínaného systé-
mu je jeho nehlučnosť. Systém nepuká 
ani nehučí, keďže rozdiel v teplotách je 
nižší ako pri vysokoteplotnom vykurova-
ní. Nevyžaduje si ani žiadne pohyblivé 
mechanické časti, ktoré by hluk a vibrácie 
vytvárali. V miestnosti navyše zo žiadnych 

Keď klíma aj vykuruje
Aj vy sa každý mesiac desíte pri pohľade na platbu za kúrenie, ktorá vám chodí 
v lete, v zime? Človek musí v dnešnej dobe myslieť na to, že ceny energií sú 
vysoké a nikto predsa nie je taký bohatý, aby mu mohli peniaze za kúrenie 
pretekať pomedzi prsty. 

38



7
výustiek neprúdi vzduch, na čo bývajú 
najčastejšie sťažnosti. To tiež znamená, 
že nič nevíri v miestnosti prach či roztoče, 
preto je systém vhodný aj pre alergikov. 
Neofúkne nás, vyhneme sa tak tečúcemu 
nosu, zápalu uší a spojiviek, problémom 
so suchými očami či boľavým kĺbom.

Nižšie prevádzkové náklady

Aj keď počiatočné investície sú finančne
náročnejšie, na prevádzkových nákla- 
doch môžeme v konečnom dôsledku uše-
triť až 25% v porovnaní s inými formami 
klimatizácie. Nízke tepelné úrovne vody 
a jej vysoká prenosová kapacita nám totiž 
umožňujú použitie aj alternatívnych zdro-
jov energie (tepelné čerpadlá, solárne 
kolektory atď.), ktoré nám pomôžu ušet-
riť. Systém stropného chladenia a vyku-
rovania môžeme veľmi ľahko regulovať, 
pričom jeho reakčné časy sa počítajú 
v minútach. 

Možnosť výberu

„Ak uvažujete o zabudovaní klimatizá-
cie s vykurovaním do svojho príbytku, je 
dobré sa obrátiť na odborníka už pri plá-
novaní stavby, či rekonštrukcie. Odborní-
ci vám vedia poradiť, aký typ je pre daný 

účel najvhodnejší a dohodnú sa aj s va-
šim architektom na použití optimálneho 
riešenia,“ Ing. Martin Paldan, riaditeľ spo-
ločnosti Thermotech radí. Platí jednodu-
ché pravidlo - čím skôr sa rozhodujeme, 
tým väčší výber máme k dispozícii. Pred 
začatím hrubej stavby si môžeme vybrať 
zo všetkých dostupných systémov vrá-
tane stropného chladenia integrovaného  
v stropnej konštrukcii. Ak už máme hotovú 
hrubú stavbu, alebo rekonštruujeme, mô-
žeme si vybrať podomietkové alebo sádro- 
kartónové registre, pre kancelárie sú to 
kazety Alfa-therm. Sádrokartónový sys- 
tém alebo kazety Alfa-therm sa dajú mon-
tovať aj dodatočne v už zariadenom inte-
riéri. 

Malá montážna výška, optimálna estetika

Každopádne, akýkoľvek spôsob montáže 
si zvolíme, vôbec alebo len minimálne to 
poznačí estetiku miestnosti. Tento systém 
je v podstate neviditeľný. Na strope neu-
vidíme žiadne výustky alebo krabice, len 
náš luster. Navyše sa môžeme hravo zba-
viť radiátorov či iných vykurovacích telies 
a tým získať viac priestoru pre rozlet našej 
fantázie. Nízke nároky na priestor v stro-
jovni a v energetických kanáloch budovy 
sú len čerešničkou na torte.

39

1 2 3

4 5 6

8

1. Prierez sadrokartónovým registrom

2. Inštalácia systému IS 12 priamo v stropnej   
 konštrukcii

3. Chladiaci sádrokartón DP 6

4.   Uchytenie rúrky 8x1 mm do líšt (hrebeňov)

5.    Podomietkové registre IR 8 pred   
 omietnutím

6.     Sálanie tepla a chladu v miestnosti  
 v letnom období

7.     Kancelárske kazety Alfa-therm

8.     Zaomietnutie vrstvou 1,5 – 2 cm omietky

Zuzana Janove,
Foto: Thermotech
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Spojenie technológií 
vám dokáže ušetriť
Keď som v lete stretol zopár známych v Rakúsku, otočil sa náš rozhovor aj 
na tému bývania a tiež veľkosti domu. Ja, ako pravý zástupca nášho národa, 
poučený zvyklosťami, som začal rozprávať o veľkom priestrannom dome  
s tým či oným... 

Pohľady boli rôzne, ale pochopil som pre-
čo. Navštívil som vtedy niekoľko domov. 
Boli (podľa mňa) malé, stiesnené a mali 
všetky možné technické zariadenia na 
získavanie obnoviteľných zdrojov ener-
gie a tie „najefektívnejšie“ technológie 
na distribúciu tepla. Odpoveď som dostal 
okamžite: „Vieš, to čo vy u vás prekúrite 
naviac oproti mne, za to ja idem na druhú 
dovolenku v danom roku.“  A to bola veta, 
ktorá mi stále vŕtala v hlave a potvrdila, že 
integrovať obnoviteľné zdroje a najnovšie 
technológie je cesta, ktorou musíme ísť.  

Všeobecne platná otázka návratnosti sys-
tému je podľa mňa úžasný výplod ľudskej 
fantázie. Zatiaľ som nepočul otázku, že 
aká je návratnosť plynového kotla. Neú-
točím na plyn. Ale pri niektorých technoló- 
giách (nakoľko ich používame dlho a sko-
ro všetci) sa isté otázky nekladú. Vyku-
rovanie a ohrev teplej vody je technická 
súčasť stavby a bez nej by stavba na 
obytné účely nemohla fungovať. A je na 
mne (obyvateľovi / majiteľovi / investoro-
vi) akú technológiu použijem. Akú chcem 
mať a akú zaplatím.  
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Na druhej strane počúvame už veľmi 
dlhý čas informáciu, že solárny systém 
má návratnosť od 8 do 10 rokov. Túto 
informáciu, ja osobne, registrujem už 
vyše 10 rokov!!! A cena technológií (so-
lárnych kolektorov a fotovoltaických sys-
témov) len za posledných 5 rokov klesla  
o 70%!!! Matematika zo základnej školy 
stačí na výpočet reálnych čísel.

Solárne kolektory sú vnímané ako zá-
kladná technológia. Cenovo sú zo všet-
kých druhov najlacnejšie a vyžadujú naj- 
menej technických úprav. Technológia aj 
tu prešla vývojom a aktuálne najnovšia 
a najlepšia technológia solárnych kolek-
torov je vákuová trubica s trojitou vrstvou 
a heat-pipe vnútri. Napriek všetkým zasta-
raným názorom, sú trubice výkonnejšie, 
zaberajú menej miesta na streche, lep-
šie odolávajú poveternostným extrémom 
a v neposlednom rade fungujú ako dva 
separátne okruhy, čo v prípade nutnosti 
zásahu do systému uľahčuje a zrýchľuje 
prácu. 

Čo sa týka všeobecne rozšíreného (a ne-  
správneho) názoru, že sú drahšie, je to 
čistý blud. Pri kolektore nie je mernou jed-
notkou kus (to je u oblečenia) tu je dôleži-
tý výkon! Všeobecne platí a celá cena sa 
odvíja od základnej výkonovej jednotky: 
koľko litrov vody (TÚV alebo vo vykurova-
com systéme) potrebujeme ohriať. A nie 
koľko kolektorov chceme mať na streche... 
Taktiež je nesprávne dimenzovanie systé-
mu na leto. Vtedy aj so štvrtinou systému 
získate potrebnú energiu. V lete máte 
spotrebu asi 15% až 20% z celoročnej 
spotreby... Dôležitá je klasická vykurova-
cia sezóna! Zima. Vtedy máte tú najvyš-
šiu spotrebu a vtedy je nutné predohriať 
systém. Energeticky je najnáročnejšia 
fáza ohrevu vody zo studenej do polovice 
požadovanej hodnoty (napríklad prvých  
20 °C ). 

Preto sa ukazuje ako optimálna a mimo- 
riadne efektívna kombinácia k obnoviteľ-
ným zdrojom energie - podlahové vykuro-

vanie. Keďže pracuje s nízkymi teplotami, 
ktoré sú v (správne dimenzovanom a vy-
regulovanom) systéme, je možné dosiah-
nuť len zo slnečnej energie.

Podlahové vykurovanie – systém známy 
už od nepamäti. V niektorých ázijských 
krajinách je majoritný systém vykurovania 
práve podlahové vykurovanie. Má nie-
koľko výhod zdravotných (zlepšuje a pod-
poruje krvný obeh), dizajnových (priestor 
nemá obmedzenia vykurovacích telies ani 
nevhodných škár v podlahe), pocitových 
(najteplejšie je pri zemi, nakoľko nohy sú 
najcitlivejšie na chlad a odtiaľ ide pocit 
tepelnej pohody) po ekonomické. Tie sú 
asi hlavným argumentom pri výbere tohto 
systému vykurovania. Využívaním fyzikál-
nych zákonom (stúpanie teplého vzduchu)  
ako aj fungovanie systému s nižšou tep-
lotou obehového média (o približne 20% 
teploty) dokáže len použitie podlahového 
vykurovania ušetriť oproti konvenčným 
metódam 30% nákladov na vykurovanie.  

V súčasnosti pri energetických certifiká-
toch sa počíta spotreba inštalovaných 
spotrebičov a technológií  do domu. Preto 
technológia s nižšou spotrebou zlepšuje 
samotné hodnotenie. A samozrejme šetrí 
aj samotnú spotrebu. 

Najnovšou technológiou teplovodného 
podlahového vykurovania je tzv. prefabri-
kované podlahové kúrenie. Na Európsky 
trh prišla iba v lete tohto roku a ako prvé 
skúsenosti ukázali, svoje miesto a stále 
stúpajúci podiel na trhu má isté. Jedná sa 
o unikátny panel, v ktorom sú už z výro-
by zabudované rozvody médií, zvuková 
a tepelná izolácia a špeciálna teplo-roz-
nášacia vrstva.  

Medzi výhody tohto systému patria oka-
mžitá odozva pri zmene teploty a z toho 
odvodená aj potreba iba nutného odberu 
(spotreby) tepelnej energie. Oproti klasic-
kej betónovej „podlahovke“ alebo starším 
„suchým podlahovkám“ nemá akumulačnú 
vrstvu, ktorá sa v dnešných časoch a pri 
dnešných technológiách a možnostiach 
zateplenia objektu stáva absolútne nepo-
trebnou, dokonca možno hovoriť až o jej 
nevhodnosti – vzhľadom na spotrebu.  

Pre majiteľa / investora objektu ako aj pre 
profesionála je dôležitá absolútne suchá 
montáž, ktorá je okrem toho iba v jednom 
kroku. Suchá preto, lebo na pripravenú 
technickú podlahu sa panely systému 
ONDOL iba položia, zafixujú, pospája-
jú a... hotovo. Priamo na panely sa po-
kladá podlahovina. V prípade dlažby, je 
nutné použiť adhézny mostík a následne 
flexikléber. Rýchlosť práce (samotnej po-
kládky a inštalácie) je neuveriteľná v po-
rovnaní s doteraz známymi postupmi. 

Rodinný dom veľký 145 m2 dokáže dvoj- 
členný tím zrealizovať za 3 dni vrátane  
inštalácie kompletného kúrenia a zdroja 
tepla. Okamžite po nich nastupujú pod-
lahári – netreba čakať na schnutie a od-
parovanie vody z betónu. Pri montovanej 
stavbe je kompletná stavba realizovaná 
suchým procesom a následne... sa do 
priestoru (pri klasickej podlahovke) nalejú 
kubíky (m3) vody v betóne. A to predsa  
nikto nechce!  

Výška panelu, teda hotového teplovodné-
ho podlahového kúrenia je 18 mm alebo 
24 mm podľa typu použitého rozvodu mé-
dia. Používa sa XL rúrka alebo medená 
rúrka. Pri tejto výške je možná realizácia 
aj pri rekonštrukciách starších domov či 
bytov. 

A čo na záver? Využívanie kombinácie 
obnoviteľných zdrojov má svoje veľké vý-
hody. Slnečná energia je (zatiaľ) zadarmo 
a zatiaľ ju (chvalabohu) nikto ani nezaťažil 
žiadnou daňou...  Kombinácia solárnych 
systémov a podlahového vykurovania sa 
ukazuje ako jedna z najlacnejších alter-
natív na inštaláciu a prevádzku zároveň.  
V dnešných (na dodávky plynu) nestabil-
ných časoch – napriek stúpajúcim cenám, 
je diverzifikácia zdrojov jednou zo základ-
ných podmienok pre pokojný a pohodový 
spánok. Slnko dodáva svoju energiu (od-
hady vedcov) asi 4,4 miliardy rokov. Vý-
padky v dodávkach sú minútové a výkon 
stále nespotrebovateľný ľudstvom... Áno, 
aj ja som počul, že o niekoľko miliárd ro-
kov slnko vyhasne, alebo exploduje... Ale 
to ma dnes naozaj netrápi. Ozaj, koľko bu-
dem mať vtedy rokov?

Peter Drobný
Foto: archív firiem a redakcie
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Plynové tepelné čerpadlá AISIN Toyota sa s úspechom uplatnili 
ako tepelné a chladiace zdroje v priemyselných objektoch, v by-
tových domoch, v objektoch hotelov a reštaurácií ale aj pri rekon-
štrukciách  historických budov. Plynové tepelné čerpadlo je ekolo-
gickou a ekonomickou alternatívou na vykurovanie a chladenie.

– ekonomická a ekologická alternatíva

Plynové 
tepelné čerpadlo

Základom plynového tepelného čerpa-
dla (PTČ) je endotermický plyn spaľujúci 
motor, ktorého palivom môže byť zemný 
plyn, resp. LPG. Tento endotermický ply-
nom poháňaný motor vyvinulo výskumno-
vývojové stredisko spoločnosti TOYOTA 
výslovne pre plynové tepelné čerpadlá. 
Motor poháňajú 4 špirálové (scroll) kom-
presory s elektromagnetickou spojkou, pre 
zaručenie maximálnej modulácie poskytu-
júcej vysokú účinnosť pri minimálnych za-
ťaženiach. Dokonca aj pri čiastkových za-
ťaženiach majú plynové tepelné čerpadlá 
spoločnosti AISIN veľmi nízke prevádz-



43

Chladiaci okruh tepelného čerpadla vyu-
žíva chladivo R410A (bezfreónové chladi-
vo s nulovým koeficientom rozpadu ozó-
nu). K dispozícii je široká paleta nových 
vysokoúčinných vnútorných jednotiek 
s jednoduchou inštaláciou. Plynové tepel-
né čerpadlo je možné využiť nielen v sys-
témoch s priamou expanziou chladiva (kli-
matizačné systémy), ale aj v systémoch, 
ktoré ako teplonosné médium využívajú 
vodu, čím prinášajú možnosť opätovného 
využívania existujúcich potrubných rozvo-
dov v rekonštruovaných objektoch. 

kové náklady. Dosiahnutím maximálnej 
účinnosti motora, výmenníkov tepla a zvy-
šných periférnych prvkov sa dosiahol vy-
soký koeficient účinnosti COP (Coeficient 
Of Performance) a tým sa plynové tepelné 
čerpadlá zaradili na vrchol klimatizačných 
systémov. Dôvodom spoľahlivosti týchto 
motorov je, že zemný plyn, resp. LPG, 
neobsahuje agresívne zlúčeniny, ktoré sa 
podieľajú na opotrebení vnútorných die-
lov motora a zmývania olejového filmu zo 
stien valcov. Tiež nedochádza k degene-
rácii vlastností oleja a v spaľovacej komo-
re sa tvorí ďaleko menej usadenín. 

Plynové TČ
0,0369 €/kW

Kondenzačný kotol COP 
1,0, plyn 0,0369€/kW

Aut. kotol na peletky
COP 80%

Starý plynový kotol 
COP 80% 

ETČ voda / voda COP4
bez dane za vodu 

ETČ vzduch / voda 
COP 3,0

Centrálne zásobovanie 

Plynové tepelné čerpadlo spoločnosti 
AISIN je ideálnym systémom na zabezpe-
čenie komfortu pre všetky životné priesto-
ry (bytová výstavba, kancelárske priesto-
ry, hotely, priemyselné budovy, atď.).

Vysoká efektivita PTČ spočíva v tom, 
že teplo pre vykurovanie nezískava len 
z okolitého vzduchu, ale aj z chladiaceho 
okruhu motora a z produkovaných spalín. 
Z toho dôvodu je plynové tepelné čer-
padlo mimoriadne energeticky účinným 
systémom. Tepelné čerpadlo pre získa-
vanie tepla využíva fyzikálne vlastnosti 
použitého chladiva R410A. Prostredníc-
tvom kompresora cirkuluje chladivo s ne-
pretržitým vyparovaním a zrážaním, čím 
vzniká chlad a teplo. V zimnom období 
má plynové tepelné čerpadlo mimoriadny 
tepelný výkon dokonca pri veľmi nízkych 
vonkajších teplotách (-20° C).
 
Jednou z hlavných výhod plynového 
tepelného čerpadla sú nízke prevádzkové 
náklady. Celoročné úspory môžu dosaho-
vať 30% až 50% v porovnaní s elektrický-
mi  tepelnými čerpadlami. Nakoľko plyno-
vé tepelné čerpadlo od spoločnosti AISIN  
spaľuje zemný alebo skvapalnený plyn, 
vzniká na trhu podpora využívania tohto 
systému zo strany plynárenských spoloč-
ností. 

Riadenie plynového tepelného čerpadla 
spoločnosti AISIN zastrešuje inteligent-
ný regulátor, ktorý na vysokej technickej 
úrovni riadi chod celého systému.

Na rozdiel od elektrických tepelných čer-
padiel nie je potrebné riešiť odmrazova-
nie výparníka. Plynové tepelné čerpadlo 
spoločnosti AISIN ponúka široký rozsah 
modelov pre uspokojenie potrieb väčšiny 
zákazníkov. V prípade potreby väčšieho 
výkonu je možné plynové tepelné čer-
padlá  AISIN radiť do kaskády.

Spotreba plynu a prevádzkové náklady sú 
nižšie ako u ostatných tepelných zdrojov. 
Prehľad nákladov z pohľadu účinnosti je 
vidieť v priloženom grafe. Všetky modely 
plynových tepelných čerpadiel spoločnos-
ti AISIN môžu byť vybavené súpravou na 
výrobu teplej úžitkovej vody (TÚV).

Redakcia v spolupráci so spoločnosťou 
ESM Yzamer
Foto: ESM Yzamer a archív redakcie



Princíp infračerveného vykurovania je veľ-
mi jednoduchý. Odporový  prvok v telese 
sa vplyvom prechodu elektrického prúdu 
zohrieva a zároveň zohrieva aj prednú 
dosku. Cez tento povrch sa tvorí požado-
vaná vlnová dĺžka infračervenej energie. 
Táto energia sa po dopade na akékoľvek 
pevné telesá mení na teplo - ohrieva všet-

ky predmety, ktoré sú tejto energii vysta-
vené a schopné prijímať sálavé teplo ako 
sú steny, podlahy, stropy a pod. Tieto ma-
teriály si dokážu teplo nahromadiť a se-
kundárne ho vracať do vykurovaného 
priestoru  a určovať svojou teplotou tepel-
nú pohodu. To znamená, že človek v takto 
vykurovanom prostredí pociťuje prirodze-
né teplo = cieľ nášho vykurovania. Práve 
v tejto schopnosti stavebných materiálov 
akumulovať infrateplo, spočíva princíp  in-
fračerveného vykurovania, ktorý vám dnes 
ponúkame ako alternatívu efektívnejšieho 
a lacnejšieho vykurovania. V dnešnej do- 

be prevažne používané telesá ohrievajú 
vzduch a následne prostredníctvom cirku-
lujúceho vzduchu okolité prostredie 
a nás . Pri tomto spôsobe kúrenia sú  prv-
ky v priestore domu a bytu vždy chladnej-
šie ako vzduch v miestnosti, vzduch 
v miestnosti cirkuluje, víri prach a na 
chladných častiach obvodových stien, 
v rohoch sa často para obsiahnutá vo 
vzduchu zráža a spoločne s prachom vy-
tvárajú podmienky pre vznik pliesní. 

Tieto problémy naše vykurovacie prvky, 
pri odbornom  inštalovaní, celkom odstrá-
nia a zaistia vám ideálne a zdravé prostre-
die.

Prednosti 

- pocit tepla ako u kachlových pecí,
- malý úbytok kyslíka / nie je nutné čas-    
  té vetranie, 
- vetranie teplotu v miestnosti neznižu-     
  je, a malý pokles sa rýchlo vyrovná  
  späť,
- žiadne teplotné rozdiely medzi teplo- 
  tou pri strope a podlahy,
- hygienické a antialergické prostredie,  
  lebo nedochádza k víreniu prachu, 
- suché múry a žiadna kondenzácia na 
  stenách a v rohoch miestností.

Náklady

- náklady sú oveľa nižšie v porovnaní  
  s ostatnými metódami kúrenia,
- odpadá nutnosť predimenzovania tepel-    
  izolačných prvkov na stavbe, budove,  
  byte, dome, 
- minimálne sanačné náklady pri sanácii
  starých rodinných domov,
- obstarávacie náklady sú nižšie alebo 
  porovnateľné s moderným centrálnym  
  vykurovaním, 

Funkčnosť

- odpadávajú náklady na kotol, kotolňu 
  a iné, čiže šetrí miesto, 
- vysoká prevádzková bezpečnosť - 
  poruchy sú prakticky vylúčené,
- bez nábehového efektu (elektrický),
- najjednoduchšia obsluha a regulácia 
  pomocou termostatu, 
- vďaka termostatom vieme regulovať 
  jednotlivé miestnosti nezávisle podľa 
  potreby,
- minimálna až žiadna údržba,
- dlhá životnosť.

Ako a kde majú byť umiestnené vykurova-
cie telesá

Vykurovacie panely môžu byť umiestne-
né, ako klasický radiátor tak pod oknom, 
na stene ako aj na strope. 

Nepriaznivé vplyvy klasického kúrenia

Niektoré majú celkom negatívne dôsledky 
na zdravie (suchý vzduch, zvírený prach, 
a pod.). Všetky systémy, ktoré prevažne 
ohrievajú vzduch,  pracujú na princípe cir-
kulácie vzduchu. Vzduch je ohrievaný, 
stúpa hore a potom je nahradený stude-
ným vzduchom zhora, ktorý následne je 
zase ohrievaný, čím dochádza ku kolobe-
hu. Týmto spôsobom je možné priestor 
vykurovať. Čím je vyššia teplota vzduchu, 
tým dochádza k väčšiemu úbytku vlhkosti 
a k väčšej vírivosti domáceho prachu. Tiež 
vznikajú teplotné diferencie medzi podla-
hou a stropom niekedy až o 8 °C a mnohí 
z nás majú preto stále pocit studených 
nôh. 

Marián Hreňo
Foto: archív autora

Viete čo je infrakúrenie ?
Podstatnú časť slnečného žiarenia tvorí infračervené žiarenie, čo je elektro-
magnetické žiarenie o vlnových dĺžkach dlhších než viditeľné svetlo. Tento 
druh kúrenia je pre človeka najprirodzenejší, zvykáme si na neho už veľa mi-
liónov rokov. Preto vhodnou kombináciou panelov vieme vykúriť väčšinu sta-
vieb, domov, bytov, technických budov, nemocnice, stolárske dielne, všade 
tam, kde je elektrická energia .

1 2 3

1-3  Obrazy so zabudovaným infračerveným  
            vykurovaním.

4         Ozvláštnite si kúpeľňu zrkadlom, ktoré sa
            nikdy nezarosí a príjemne ju vyhreje.
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CANUS ob.spol.
Južná trieda 66, Košice
Tel.: 0918 638 466
Fir.tel/fax.: 055/ 674 00 91
E-mail: infra-kurenie@infra-kurenie.sk
Web: www.infra-kurenie.sk

- vykurovacie panely LUX
- žiariče
- elektrické sušiaky
- zvlhčovače
- odvlhčovače
- ventilátory
- klimatizácie
- lapače hmyzu
- sušiče rúk
- sušiče na vlasy

Progresívne  technológie  v  oblasti  vykurovania

e-shop: www.infra-kurenie.sk

PORADENSTVO
MONTÁŽ
DEMONTÁŽ
ZÁRUČNÝ A POZÁRUĆNÝ SERVIS

Prinesieme teplo 
do vášho domova!
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Kachľová  pec  
symbióza funkčnosti a efektu
Vývoj vo svete v spotrebe energií vedie k neustálemu zvyšovaniu cien tepelnej 
energie. Už teraz je pomerne drahá, a tak dochádza k obnove vykurovania dre-
vom. Kachľové pece sa s obľubou vracajú do našich príbytkov. Teplo sálajúce 
z kachľovej pece je veľmi príjemné a vzduch v miestnosti sa nestáva takým 
suchým ako pri ústrednom kúrení.
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vlastnosti má však iba pravá ťažká aku-
mulačná kachľová pec. 

Pohľad do histórie

Na naše územie sa kachliarstvo dostalo 
v 13. storočí príchodom nemeckých re-
meselníkov. Keď človek obstaval otvorené 
ohnisko z dôvodu akumulácie tepla, vznik- 
la prvá pec. Prvé pece boli z kameňa 
a hliny homoľovitého tvaru s ohniskom  na 
zemi. Tvar bol daný  materiálovými a tech-
nickými možnosťami doby. Neskôr sa pece 
stavali z tehál. Prvé pece boli situované 
v centre priestoru s cieľom rovnomerne 
ho vyhriať. Keď sa začali stavať komíny, 
zmenilo sa aj umiestnenie pecí. Napojenie 
pece na komín si vyžiadalo umiestniť pec 
k stene.  Na konci 13. storočia sa murova-

Ak je pec dobre umiestnená, možno ňou 
vykúriť aj viacero miestností. Výhodou je, 
že palivo využíva s vysokou účinnosťou až 
do 90 %. Teplo kachľovej pece sa považu-
je za najkvalitnejšie a najpríjemnejšie.

Zdravie a kachľová pec

Pravá kachľová pec vyžarovaním tepla 
pomáha prekonať prechladnutie a nád- 
chu, svojím bezprašným ionizovaným  
a vlhkým vzduchom je vhodná pre alergi-
kov a astmatikov. Nemá kovovú vložku, 
ktorá negatívne ovplyvňuje ionizáciu vzdu-
chu. Naopak, vyrába záporné ióny, ktoré 
sú zdraviu prospešné. Ionizáciou vzdu-
chu navodzuje duševnú pohodu a údajne 
zmierňuje aj reumatické prejavy nakoľko 
nevytvára v miestnosti tepelné zóny. Tieto 

né pece začali obkladať hrnčiarskymi vý-
robkami -  cibuľovitými kachlicami, čím sa 
dosiahol rýchlejší a intenzívnejší tepelný 
výkon na povrchu pece. Neskôr sa začali 
používať miskové kachlice, takto sa pec 
vyhriala najskôr  a akumulovala čo najdlh-
šie. Čas akumulácie závisel od  hmotnosti  
výmurovky. Časom sa počet kachlíc na 
povrchu zväčšoval a začali sa stavať ce-
loplášťové kachlicové steny. Tu už možno 
hovoriť o kachlicovej peci. V 16. storočí sa 
na našom území začala používať glazúra. 
Kachlice sa postupom času stali malými 
výtvarnými dielami.  Kachlicové pece  svo-
jím vzhľadom vždy podliehali umeleckému 
štýlu doby. V 18. storočí sa vyrábali napr. 
barokové valcovité pece.Tieto slúžili hlav-
ne pre bohatú vrstvu obyvateľstva, a tak sa 
s nimi stretávame v zámkoch, kaštieľoch
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ale aj v cirkevných kláštoroch. Význam-
ným predelom bola polovica 19. storo-
čia, keď sa rozšírila výroba šamotového 
materiálu. Postupne sa tvar a dekorácia  
kachlíc zjednodušovala. Ozdobnosť po-
vrchu pece sa v 30-tych rokoch minulého 
storočia zredukovala až na celkom jedno-
duchý hladký tvar bez  dekorácie. Neskôr 
priemyselne vyrábané výhrevné telesá 
vytlačili temer úplne kachlicové pece. 
Kachliarstvo u nás zaniklo po druhej sve-
tovej vojne. Pod jeho zánik sa podpísali 
politické zmeny a znárodnenie, keď boli 
zrušené manufaktúrne dielne na výrobu 
kachlíc. Renesancia kachliarstva nasta-
la až po revolúcii v r.1989, kedy vznikali 
nové živnosti aj v remeslách. 

Čo je kachľová pec a ako funguje

Kachľová pec je vykurovacie teleso  
s plášťom z kachlíc alebo z kachlíc a omie- 
tnutých častí. Má nízku povrchovú teplotu  
a veľkú výhrevnú plochu. Miestnosť je vy-
kurovaná  rovnomerne a zvislé rozloženie 
teploty v priestore  je ideálne.  Charakte-
ristickou vlastnosťou kachľovej pece je jej 
akumulačná schopnosť. Funguje na prin- 
cípe absorbovania tepelnej energie z oh- 
ňa do telesa pece. Konštrukčné prvky 
pece - šamotové tvarovky a keramické 
kachlice sú schopné akumulovať teplo  
a postupne ho uvoľňovať vo forme sá-
lavého tepla do priestoru. Výhodou je, 
že pec je schopná súčasne akumulovať 
a aj vyžarovať teplo. Kachľová pec môže 
vykurovať aj viac miestností, tak, že má 
jedno spoločné ohnisko a za pomoci tep-
lovzdušného výmenníka môže súčasne 
vykurovať ďalšie miestnosti. Technické 
riešenia umožňujú, aby sa dali vykúriť aj 
miestnosti napr. na poschodí, buď kon-
vekciou - teplovzdušne, alebo sálaním na 
princípe hypokaustového vykurovania. 

Vďačný interiérový prvok

Po stáročia využívaná a overená pravá 
kachľová pec sa stala symbolom útulné-
ho, príjemného a zdravého bývania. V sú-
časnosti, v dobe jej renesancie, sa stáva 
funkčným a výrazným efektným doplnkom 
moderného či rustikálneho interiéru. Na 
trhu je dnes nepreberné množstvo kach-
líc rôznych farieb, tvarov a profilov. Podľa
typu pece je možné jej tvar prispôsobiť po-
žadovaným predstavám. Súčasťou býva 
napr. lavica na sedenie či ležanie, ktorá 
je príjemným miestom pre chvíle pohody. 
Avšak pri hociktorom architektonickom 
tvare musia byť dodržané konštrukčné 
zásady, ktoré sú zárukou bezpečnej pre- 
vádzky. Originálne zostavy kachľových 
pecí do konkrétneho interiéru sú dnes 
schopní vyrobiť skutoční majstri a skúsení 
odborníci. Opravia a zrekonštruujú aj sta-
ré kachľové pece. 

Typy kachľových pecí

Klasická akumulačná kachľová pec
Je najstarším typom. Pec sa skladá z oh-  
niska a spalinových prieduchov, ktoré bý-
vajú zo šamotových tvaroviek. Teplo naa-
kumulované v šamotovej hmote sa  plynu-
le uvoľňuje. Z povrchu pece sa odovzdá 
sálaním až temer 90 % tepla. Vykuruje iba 
miestnosť, v ktorej stojí.  Môže byť roštová 
alebo bezroštová. Podľa vzhľadu delíme 
pece na celokachľové alebo kombinované 
s omietkou. Výhodou je malá spotreba pa-
liva a veľká tepelná zotrvačnosť, nevýho-
dou dlhšie rozkurovanie, vyššia cena.

Hybridná verzia
V porovnaní s klasickou pecou je rozdiel 
v ohnisku, kde šamotové je nahradené li-
atinovou vložkou s viacerými spalinovými 
prieduchmi. Vďaka liatinovému povrchu  
ohniska má pec väčší podiel teplovzdušnej 
zložky, ktorú môžeme rozviesť hypokaus-
tovými prieduchmi do ďalších miestností. 

Ide o cirkuláciu vzduchu v uzatvorených 
dutinách. 

Kachľová pec sálavá kombinovaná s tep-
lovzdušným vykurovaním
Poskytuje sálavé i teplovzdušné vykuro-
vanie. Pec je delená. Prvá časť, kde je 
ohnisko, je teplovzdušná, dym prechádza 
ďalej druhou časťou prieduchmi. Pec po 
dokúrení neudržuje teplo tak dôkladne 
ako sálavá. Z teplovzdušnej časti sa dá 
teplo rozviesť do viacero miestností. 

Teplovzdušná  hybridná kachľová pec
Ide o kombináciu teplovzdušného a sála-
vého vykurovania. Pomer prúdenia a sá-
lania sa reguluje výstupnými mriežkami  
alebo konštrukčným riešením pece. Tep-
lý vzduch prúdi cez otvorené mriežky do 
priestoru. Keď sa mriežky zatvoria, teplo 
sa naakumuluje do kachlíc a potom sa 
šíri sálaním. Pre väčšiu účinnosť možno 
inštalovať kovový, keramický alebo aku-
mulačný žiaruvzdorný výmenník.
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Kachľová pec teplovzdušná
Funguje na princípe teplovzdušného krbu, 
iba vzhľad má ako kachľová sálavá pec.   
Ide o teplovzdušné vykurovanie, len je  
obložené kachľami. Výhodou je, že teplo 
sa vytvorí rýchlo a dá sa rozviesť do iných 
miestností. Nevýhodou je väčšia spotreba 
paliva.

Kachľová pec hypokaustová
Využíva princíp teplého vzduchu v uza-
tvorenom priestore. Na rozdiel od teplo-
vzdušných telies, nie sú tu otvory na vy-
ústenie horúceho vzduchu. Ten cirkuluje 
a zohrieva vnútorné steny z kachlíc. Pec 
sa zohrieva prúdením horúceho vzduchu  
a ohnisko je  od kachlíc oddelené vzducho-
priestorom. Výhodou tejto pece je možná 
tvarová nezávislosť a  členitosť. Poskytuje 
vyhrievanie viacerých miestností. 

Vodná kachľová pec
Je to nový typ. Nie je to kachľová pec  
v pravom slova zmysle, ohnisko nemá 

výmurovku. Vodná kachľová pec sála ako 
klasická kachľová pec, ale jej povrch, je 
zohrievaný plastovými trubkami na zad-
nej strane kachlíc. Tvar pece sa postaví   
z ľahkých murovacích materiálov a obsta-
ví sa tvarovkami s vykurovacími trubkami. 
Ide tu skôr o požadovaný originálny tvar 
pece.

Ekonómia, investícia, cena

Vykurovanie drevom, aj odpadovým, 
a jednoduchá prevádzka činia z kachľo-
vej pece aj po ekonomickej stránke zau-
jímavú komoditu. Výhodou sú minimálne 
prevádzkové náklady. Pravá kachľová pec 
má vysokú, niekedy až 90% účinnosť vy-
kurovania, a teda nízku spotrebu paliva, 
obvykle 4 - 9 kg za deň. Dobre navrhnutá 
a postavená pec má mať hmotnosť 800 až 
3000 kg. Tým sa zaistí, že veľké množstvo 
energie, ktoré sa získa spálením  dreva sa 
naakumuluje do hmoty pece. Túto energiu 
odovzdáva do priestoru veľa hodín. Vyso-

ká teplota spaľovania spôsobuje, že sa 
vytvára len malé množstvo popola a ten 
je možné použiť ako hnojivo v záhrade. 
Vhodný typ pece je nutné starostlivo uvá-
žiť a stavať len z kvalitného materiálu. 
Cenu samozrejme ovplyvňujú aj zvole-
né prídavné zariadenia. Cena základnej 
zostavy závisí najmä od kvality použitej 
keramiky. Najvyššiu kvalitu má porcelá-
nová keramika. Cenu ovplyvňuje aj druh 
glazúry, veľkosť, tvar a členitosť pece. 
 
Realizácia

V súčasnosti existuje u nás veľa firiem,
ktoré sa zaoberajú navrhovaním a stav-
bou klasických kachľových pecí. Pracujú 
v nich skúsení kachliari, ktorí vedia opra-
viť, zrekonštruovať starú pec, ale aj posta-
viť novú originálnu. Kachliarsku firmu je
nutné vyberať zodpovedne. Pri kolaudácii 
domu sa dnes už začína požadovať popri  
revíznej správe na komín aj doklad o od-
bornej spôsobilosti kachliarskej firmy.



Väčšina firiem sa však zaoberá stavaním
menej náročných typov kachľových pecí  
s hotovým kovovým ohniskom alebo in-
štalovaním kozubových vložiek. V podsta-
te ide o to, že na komín sa napojí nejaký 
druh kovovej pece, ktorá sa potom obloží, 
napr. keramickým materiálom. Vzhľadom 
na celkovú náročnosť stavby a požiarnu 
bezpečnosť je žiadúce zveriť projektova-
nie a realizáciu kachlovej  pece skúseným 
odborníkom.  

Záver

Dobre navrhnutá a zrealizovaná kachľo-
vá pec je dlhodobá  investícia, ktorá bude 
slúžiť mnoho rokov. Svedčia o tom ešte aj 
dnes dobre fungujúce pece na hradoch  
a zámkoch, staré aj niekoľko storočí. 
Dnes trendy v oblasti alternatívnych zdro-
jov  energie, pre domy s jej nízkou spo-
trebou, jasne smerujú k využívaniu sála-
vých akumulačných konštrukcií. Jedná sa  
o klasické  kachľové pece, ktoré sú riešené 
formou hypokaustov alebo kombinované 
hybridné varianty, kde je použitá liatinová 
vložka pece a vyhotovenie akumulačnej 
časti je formou hypokaustu. 

Ing. arch. Katarína KUJANOVÁ, PhD.,
Ústav architektúry obytných a občianskych budov, 
FA STU, Bratislava
Foto: archív autora, Kerkotherm, sxc.hu
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Pár rád ako predpripraviť okná na stavbe 
pre zaomietacie rolety Putzroll – classic od 
výrobcu roliet Sun system s.r.o.

Okná a dvere sú rozdielnej výšky a výška podmieňuje 
počet lamiel v rolete. Čím je otvor vyšší, tým viac lamiel 
pôjde do nábalu, ktorý sa zroluje do bubna nad oknom 
alebo dverami.
V zásade platí, okno do výšky 2100 potrebuje 165 mm 
priestoru nad oknom, dvere do výšky 2500 potrebujú 
185 mm priestoru nad dverami – z exteriéru.
Tieto dva údaje sú dôležité v prípade, že dvere a okno 
sú vedľa seba, napr. balkón. V tom prípade treba vyne-
chať väčší priestor aj nad oknom resp. priestor nad ok-
nom musí byť rovnako veľký ako nad dverami, to značí  
185 mm.
Kastlík rolety má v reze tvar štvorca, preto by 
malo byť okno zapustené minimálne 165 mm resp.  
185 mm.
Okno by malo byť zapustené dnu voči vonkajšej fasáde 
– múru (nie zatepleniu) min. 165 mm pri okne, ak sa jedná 
o dvere tak 185 mm. Potom sa na kastlík nalepí zateple-

nie rovnakej hrúbky ako na 
celú fasádu. Kastlík by mal 
licovať s vonkajším múrom, 
nemal by ani vytŕčať, ani byť 
utopený. Ak máme viac dve-
rí na fasáde je lepšie okná 
zapustiť 185 mm, rovnako 
tak aj dvere kvôli dizajnu. 
Vodiace vertikálne lišty pre 
lamely nedoporučujeme 
zapúšťať do fasády, ani ich 
obkladať polystyrénom. Liš-
ty by mali zostať viditeľne 
priznané kvôli budúcej údrž-
be alebo servisu rolety.

Firma sa zaoberá viac ako 10 rokov výrobou a montá-
žou roliet rôznych typov.

Ďalšie detailnejšie informácie Vám radi zodpovieme v na-
šich predajniach, v Nitre,  v Skalici, v Pezinku a v Žiline. 
(adresu pozri na www.sunsystem.sk) 

Autori: Ing. Chowaniec, Bozáňová 

Sun system, s.r.o.,
Centrála Nitra,
Slovenská republika,

Južná 22 (Golianova)- Čermáň,
949 01 Nitra,
Nitriansky kraj,
tel.: 00421 37 65 54 614,
fax.: 00421 37 65 33 170,

info@sunsystem.sk,
www.sunsystem.sk

Infra
výhrevné 

panely

TEPLO elegantne a komfortne

infraSWISS SLOVAKIA, s.r.o.
ul. SNP 2508/18
066 01 Humenné

mail: info@infraswiss-slovakia.sk
www.infraswiss-slovakia.sk



Kombinácia čiernej a bielej je v sú-
časnosti veľmi obľúbená. Tieto farby 
sú neutrálne a vytvárajú tak priestor 
pre dominanciu iných vecí, akou je 
napríklad aj oheň, ktorý v zdanlivo 
chladnom interiéri lepšie vynikne 
v kontraste. V uvedených príkladoch 
má krb aj funkciu predelenia jedálne 
a obývačky, kde oheň môžete vní-
mať zo všetkých strán a jeho svetlo 
zohreje celý priestor. 
Krb EL 

Čierna a biela nie je čiernobiela

Krb EL

Krb je centrom denného priestoru a od-
deľuje kuchynskú časť od obývacej. Jeho 
jednoduchá kompozícia je založená na 
vzťahu dvoch objektov. Ťažkého a sta-
tického čierneho, ktorý je obložený ka-
meňom Zodiaq, a ľahkého zaveseného 
bieleho, ktorého povrch je vystierkovaný 
brúsenou omietkou. Farebnosť si krb po-
žičal z kuchynskej linky aj zo sedacej sú-
pravy. Krb je možné uzavrieť výsuvnými 
dvierkami na zavesenej vložke Totemfire.

(Foto a realizácia: PISCH) 
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Krb Bridge 

Krb je inšpirovaný mostom, ktorý spája 
komín so statickým stĺpom. V krbe nie je 
použitá krbová vložka, ale je vyrobený 
ateliérom PISCH ako celok. Biele horizon-
tálne plochy sú pokryté kameňom Zodiaq 
bielej farby, vertikálne sú obložené jemne 

štiepanou bridlicou čiernej farby. Krb sa 
uzatvára posuvnými sklíčkami a je vyba-
vený komínovou klapkou a klapkou pre 
reguláciu horenia. 

(Foto a realizácia: PISCH)

Redakcia v spolupráci s krbovým ateliérom PISCH 
Foto a realizácie: PISCH

Prečo PISCH

1. Stabilita značky 
Prvý krb sme postavili pred tridsiatimi rokmi. Naše IČO 
bude vo februári 2010 oslavovať okrúhle dvadsiate vý-
ročie. Viac ako 600 zrealizovaných stavieb. Čísla ktoré 
sú predpokladom dôvery a stability. Sme nekonfliktní,
priateľskí a zodpovední. 

2. Individuálny prístup 
Každá zákazka je pre nás novým príbehom, v ktorom 
účinkujeme spolu s Vami. Sme rovnocennými par- 
tnermi na tejto ceste k špičkovému výsledku.  Sme 
adaptabilný vášmu času, spôsobom  a možnostiam. 

3. Progresívne technické riešenia 
Zoberieme si vaše miery, aby sme ušili dielo, ktoré vám 
sadne na mieru, nielen rozmermi, ale aj spôsobom ob-
sluhy . a prevádzky. Dielo je konštruované s ohľadom 
na vaše potreby, dokáže rýchlo vyhriať priestor, ale aj 
akumulovať . Vie odovzdávať teplo rôznymi spôsobmi, 
teplovodne, teplovzdušne, alebo sálaním. Palivo prikla-
dáte vtedy keď vám to vyhovuje, zakúriť si môžete aj 
mobilným telefónom. Všetko je možné, čo neodporuje 
fyzikálnym zákonom.  

4. Originálny dizajn 
Váš krb alebo pec bude rovnako jedinečná a individu- 
álna, ako vy sám. Náš dizajn je neopakovateľný, 
a nevzniká kopírovaním, alebo napodobňovaním. Je 
vytvorený jedine pre Vás, a garantujeme, že už nebude 
nikdy znovu zopakovaný. Za dizajn  sme dosiahli mno-
hé oficiálne, i neoficiálne uznania od autorít v tejto
oblasti.  

5. Výber kvalitných materiálov 
Aby sme mohli uspokojiť vaše nároky, vyberáme len 
tie najlepšie materiály, ktoré sú predpokladom pre dlhú 
životnosť diela, sú zdravotne nezávadné, a esteticky 
príťažlivé. 

6. Naplnenie vašich nárokov 
Naše nároky na kvalitu výsledku sú vyššie, alebo rov-
nako vysoké, ako vaše. Len tak je možné predchádzať 
vášmu sklamaniu. Pojmy ako rozmerová presnosť, 
proporčná vyváženosť, význam detailu a výtvarnosť  
sú nám známe, a uplatňujeme ich štandardne.  Kvalita 
spracovania konštrukcie a povrchov sú dokonalé.  

7.Záruka a servis 
Päťročná záruka a pozáručný servis na telefón. Stačí 
zavolať, žiadne hľadanie záručného listu, alebo zmlu-
vy.   
 
Luboš Píš 

PISCH,   K r b o v ý  a t e l i é r     
Antolská 1/A, 969 01Banská Štiavnica
Tel: +42145 6922 009, Fax: +42145 6922 008
Mob:  +421 905 360 537
www.krb.sk



Garáž
Automobil zaparkovaný na ulici je vystavený škodlivým poveternostným 
vplyvom, dažďu, snehu, mrazu, slnečnému žiareniu a možnosti poškode-
nia či odcudzenia. Ochranu pred týmito faktormi do veľkej miery posky-
tuje garáž. Dnes je už samozrejmou súčasťou rodinného domu. 

Jej moderné variácie sú estetické, tech-
nicky vybavené, s ľahkým ovládaním. 
Riešiť garážovanie auta možno viacerými 
spôsobmi. Ideálne je postaviť garáž i prí-
strešok a využívať ich podľa momentálnej 
potreby. Prístrešok alebo garáž ako hmota 
môže byť súčasťou rodinného domu alebo 
tvorí samostatný stavebný objekt

Typy garážovania 

Prístrešok - garážové státie

Najjednoduchším a najlacnejším varian-
tom je prístrešok. Pre malé pozemky je 
prístrešok pre auto vhodnejší ako garáž. 
Nachádza sa zvyčajne v blízkosti domu, je 
pokračovaním prístupovej cesty. Otvorený 

prevetrávaný prístrešok kladne vplýva na 
životnosť auta. Chráni auto pred slnečným 
žiarením a zrážkami. Horšie je to pri sne-
hovej fujavici a vetrom hnaným dažďom, 
tu pomôže vysadiť husté kry z veternej 
strany. Výhodou prístrešku je možnosť po-

celoročný príbytok 
pre vaše auto 
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Garáž

staviť ho svojpomocou. Najbežnejší býva 
z drevenej impregnovanej konštrukcie. 
Strieška by mala byť vyspádovaná.

Samostatne stojaca garáž

Jej umiestnenie na pozemku musí byť 
logické, funkčné a estetické. Z pohľadu  
návrhu a realizácie nie je stavba zložitá. 
Voľne stojaca garáž je finančne trochu 
náročnejšia voči ostatným typom kvôli 
prívodom vody, elektriny, či vykurovania. 
Teplota vnútri takejto garáže je v zimnom 
období nižšia ako napr. v pristavanej. Ne-
výhodou je aj prechod z garáže do vstup-
nej časti domu.

Pristavaná garáž

Veľmi praktická a estetická je garáž vy-
rastajúca z hmoty domu. Strecha garáže 
môže byť využitá na ďalšie účely, napr. 
ako terasa domu. Ak bude garáž prepo-
jená s domom musí byť oddelená proti-
požiarnymi dverami. Dispozične najide-
álnejšie je vytvoriť medzipriestor medzi 
garážou a domom kvôli zápachu a iným 
faktorom z garáže. Prívod vody, elektriny 
a kúrenia je jednoduchší ako pri voľne 
stojacej garáži. Aj bez vykurovania v nej 

bude teplejšie, ako keby bola samostat-
ne stojaca. Pristavaná garáž má výhodu 
v krátkej vzdialenosti prechodu do domu 
hlavne v nepriaznivom počasí.

Vstavaná garáž

Garáž ako súčasť hmoty rodinného domu 
je asi najbežnejšia. Môže byť situovaná 
priamo na prízemí domu ako súčasť pô-
dorysu prízemia. K takému riešeniu pri-
chádza pri projektovaní nových domov, 
v starších domoch pri realizácii by bol 
problém napr. s otvorom na garážové vrá-
ta, odhliadnuc od samotnej otázky archi-
tektúry pôvodného domu.

Garáž v suteréne

Samostatnú problematiku predstavuje 
garáž v suteréne rodinného domu. Tu je 
dôležité vyriešiť strmý zdrsnený príjazd 
do garáže a jeho odvodnenie. Nutné je 
vytvoriť krytý žľab s odtokom vody do ka-
nalizácie.

Dvojgaráž

V súčasnosti sa k novým rodinným do-
mom stavajú rodinné dvojgaráže. Aspoň 

1  Veľmi kultivovane a esteticky pôsobiaca dvojgaráž 
typu samostatne stojacej garáže.

2 Zaujímavo tvarovaný prístrešok svojou otvorenos 
ťou spĺňa funkciu prevetrávania a pritom chráni auto pred 
zrážkami a slnečným žiarením.

3 V súčasnom období  sa k novým rodinným domom 
navrhujú rodinné dvojgaráže. Tvoria harmonický súlad 
s celkovým kompozičným, materiálovým farebným rieše-
ním domu. 
  

tí majetnejší investori rodinných domov 
s veľkými parcelami sa pre ne radi rozho-
dujú. Aj dvojgaráž, podobne ako jednodu-
chá garáž, môže byť buď súčasťou hmoty 
domu alebo samostatnou stavbou v jeho 
blízkosti.

Príjazd a výjazd

Trasa príjazdu a výjazdu z garáže má byť 
jednoduchá, priama, čo najkratšia, pri-
merane široká a čo najbližšie k verejnej 
komunikácii. Dôležitý je aj zorný uhol pri 
výjazde na verejnú komunikáciu. Ak to 
pozemok umožňuje, príjazd môže byť aj 
v tvare oblúka. Príjazdová plocha má mať 
spevnený povrch, môžu to byť aj dva rov-
nobežné pruhy. Šírka príjazdu je závislá 
od veľkosti vozidla, pre jeden jazdný pruh 
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je to 2,5 m, pre dva jazdné pruhy 4,5 m. 
Sklon povrchovo zdrsnenej rampy medzi 
verejnou komunikáciou a vjazdom do ga-
ráže sa odporúča najviac 16%. Pred gará-
žou je treba zabezpečiť odtok vody.

Dimenzovanie garáže

Veľkosť a rozmery garáže sú závislé na 
počte a veľkosti vozidiel, ktoré budú v nej 
parkovať.

Pre stavbu garáže platia príslušné normy 
a predpisy. Určujú minimálne vzdialenosti 
medzi vozidlom a stenou. Pre kratšie autá 
do 4,2 m má byť medzi autom a stenou 
60 cm na strane vodiča, na druhej strane 
stačí 25 cm. Pred prednou a zadnou čas-
ťou auta je treba nechať 50 cm. Z týchto 
rozmerov a rozmerov vozidla sa takto dá 
vypočítať minimálna veľkosť garáže. Op-
timálnou najbežnejšie používanou šírkou 
sú 3 metre, pri dvojgaráži 4,5 m. Dĺžka ga-
ráže býva od 5 a pol metra pre najmenšie 
vozidlá až po 8 a pol metra pre veľké ka-
ravany. Obvyklá dĺžka garáže pre bežné 
autá je 6 m. Svetlá výška garáže má byť 
minimálne 2,1 m a súčasne o 20 cm väč-
šia ako výška najvyššej časti vozidla.
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Konštrukcia a materiál

Garáž potrebuje dôkladnejšie základy ako 
prístrešok, jej konštrukcia má aj dlhšiu ži-
votnosť. 
Steny garáže môžu byť z rôznych mate- 
riálov, napr. murované z plných tehál či 
ľahčených betónových tvaroviek, ale naj-
častejšie sa používajú doskové veľkoploš-
né panely.

Kto si chce ušetriť starosť s murovaním 
garáže, môže si objednať montovanú ga-
ráž, stačí si vybrať tvar, farbu či príslušen-
stvo. Výhodou prefabrikovaných garáží je 
rýchly čas výstavby. Možno si vybrať hoto-
vú konštrukciu, ktorú dovezú a osadia na 
vybetónované základy. 

Druhou možnosťou je, že dovezú prefabri-
kované stenové a stropné panely a garáž 
sa zmontuje na mieste. Prefabrikované 
garáže vyrábajú aj na mieru. Možno si 
vybrať typ: jedno alebo dvojgaráž, garáž 
s prístreškom a pod. Na trhu sú dnes aj 
doplnkové zariadenia ako elektroinštalá-
cia, zateplenie a pod. Klasickým plecho-
vým garážam už asi odzvonilo kvôli ne-
vľúdnemu  plechovému dizajnu. Sú síce 

4 Veľmi zaujímavo riešený prístrešok pre odstavené vozidlo a jeho prístupová cesta za stenou ako súčasť   
 kompozície hmôt rodinného domu. 

5 Vhodne použitá štruktúra, materiál a farebné riešenie na objekte dvojgaráže, ktoré ladia s fasádami domu.

6 Súlad a harmónia architektonických výrazových prostriedkov kompozičného celku rodinného domu   
 s garážou.

najlacnejšie, ale vyžadujú si pravidelnú 
údržbu. Výrobcovia ponúkajú rôzne tvary 
a rozmery, zateplenie, rôzne druhy brán 
a okien. Jedinou možnosťou ako tieto ple-
chové stavby skultivovať, je nechať ich 
obrásť popínavými rastlinami a kríkmi.

Vráta - brána do garáže

Súčasťou každej garáže je brána alebo 
vráta, ktoré plnia ochrannú a estetickú 
funkciu. Dôležitými faktormi sú spôsob 
otvárania, rozmery, zateplenie, životnosť, 
údržba, presvetlenie, ovládanie. Ich pro-
porcie, materiál, štruktúra a farba má ladiť 
s fasádami domu, s ich farebným a mate-
riálovým riešením.

Veľkosť vjazdu do garáže sa odvíja od 
šírky vozidla a želania zákazníka. Výrob-
covia ich dodajú aj na mieru. Mali by byť 
min. 2 metre vysoké a vyššie najmenej 
o 20 cm ako najvyššia časť auta. Čo sa 
týka šírky vrát, mali by byť najmenej o 50 
cm širšie ako je garážované auto. To platí 
pre autá dlhé do 5 metrov. Pri dlhších vo-
zidlách treba o 80 cm širšie vráta ako je 
šírka auta.

Brány alebo vráta sa delia podľa spôso-
bu otvárania na klasické otváracie dvoj-
krídlové, lamelové rolovacie, výklopné, 
posuvné a najmodernejšie sekčné či 
sekciové, teda skladacie.

Jedno- alebo dvojkrídlové otváracie vrá-
ta, najmä plechové, boli donedávna naj-
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bežnejšími, a to kvôli nízkej cene. Treba 
ich však natierať antikoróznym náterom. 
Priestorovo sú však nekomfortné a pre-
hrávajú v porovnaní s ostanými typmi mo-
derných garážových brán.

Rolovacie vráta fungujú ako roleta. Do-
dávajú sa s motorovým pohonom, ale aj 
s núdzovým mechanickým ovládaním. Sú 
vytvorené z lamiel rôznych šírok, ktoré 
sa zrolujú do navíjacieho boxu. Výhodou 
je, že pri manipulácii zaberajú len veľmi 
málo miesta. Vyrábajú ich aj so zateple-
ním. V súčasnosti sa vyrábajú aj tzv. boč-
né, kde systém je otočený o pravý uhol. 
Rolovacie vráta sú vraj menej odolné voči 
vlámaniu.

Výklopné vráta sú cenovo výhodné, treba 
však rátať s väčším priestorom pred ga-
rážou. Na trhu sú aj bez motorového po-
honu, ľahké, pekné a kvalitne prevedené. 
Vráta sa pomocou mechanizmu vyklopia 
pod strop do vodorovnej polohy. Protizá-

važie pomáha pri manipulácii otvárania 
týchto vrát.

Sekčné vráta sú zložené z lamiel alebo 
kaziet, hrúbky asi 4 cm. Vysúvajú sa po 
vodiacich dráhach pozdĺž steny pod strop 
alebo do boxu nad rámom vrát. Výhodné 
sú aj zhrňovacie vráta na stranu, kedy 
možno otvoriť len menšiu časť na prej- 
denie napr. s bicyklom.

Lamely bývajú z rôznych materiálov: oceľ, 
hliníkové zliatiny, drevo. Výhodou je ľahká 
pohodlná obsluha, dlhá životnosť a bez-
pečnosť. Vyrábajú sa vo viacerých typoch, 
farbách a dizajnoch. Môžu byť plné alebo 
s presvetľovacími prvkami, napr. priehľad-
né časti segmentov z polykarbonátu. Zho-
tovujú sa aj zateplené polystyrénom alebo 
polyuretánovou penou.

Ovládanie garážových vrát  

Môže byť ručné, elektrickým pohonom, 
na fotobunku alebo diaľkové. Všetky typy 
vrát s motorovým pohonom sa dajú ovlá-
dať aj manuálne. Elektrický pohon s auto-
matickým ovládaním je možné dodatoč-
ne vmontovať temer do všetkých druhov 
vrát, je treba len miesto pod stropom pre 
elektromotor. Garážové brány s elektric-
kým pohonom sú pri správnej montáži 
nehlučné. Elektrický motor možno ovládať 
diaľkovým ovládačom, magnetickou alebo 
bezkontaktnou kartou, magnetickým kľú-
čom, snímačom pohybu, tlačidlom a pod. 
Účinnosť diaľkového ovládania je závislá 

na zastavanosti priestoru, bez prekážok 
je jeho dosah aj 100 metrov. Zvyčajne má 
viacero tlačidiel, používaných podľa zvo-
leného režimu. Najdôležitejším hľadiskom 
pri otváraní pomocou motora je bezpeč-
nosť. Nainštalované fotobunky zastavia 
zatváranie, ak zaregistrujú prekážku. 

Osvetlenie a vetranie

Predpisy prirodzené denné osvetlenie 
v garáži oknami nenariaďujú, ale mať 
mierne osvetlenú garáž je zaiste prak-
tické. Materiálových možností je viac, od 
klasických skiel, cez sklobetón (aj fareb-
ný) po polykarbonátové výplne.
V garáži musí byť ale zabezpečené dobré 
prúdenie vzduchu aj kvôli zamedzeniu ko-
rózie vozidla v dôsledku vlhkosti. Prevet-
rávanie sa robí tak, že sa umiestnia vetra-
cie otvory pri podlahe a hore pod stropom 
v prednej časti. Efekt sa zvýši, ak sa aj 
v zadnej časti pod stropom urobí odvod 
vzduchu. Vetracie otvory majú byť voľné 
a chránené mriežkou.

Projekt a legislatíva

Na garáž ako stavbu musí byť vypraco-
vaná oprávneným odborníkom projek-
tová dokumentácia, teda projekt. Jeho 
súčasťou je aj projekt požiarnej ochrany 
spracovaný  špecialistom. Garáž podľa 
stavebného zákona podlieha územnému 
a stavebnému konaniu. Stavebný úrad 
najprv vydá v územnom konaní rozhod-
nutie o umiestnení garáže, ktoré platí 2 
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roky.Následne požiada stavebník o sta-
vebné povolenie, ktoré určuje, že stavba 
sa má začať do 2 rokov. Posledným legis-
latívnym krokom je kolaudačné konanie.  
S právoplatným kolaudačným rozhodnu-
tím môže stavebník garáž používať. 

Architektúra

Možno by sa na prvý pohľad zdalo, že pri 
takejto výsostne účelovej stavbe pôjde iba 
o splnenie jej hlavnej funkcie, a to ochrany 
vozidla pred nepriaznivými vplyvmi poča-
sia a pred poškodením či krádežou. Neza-
nedbateľnou súčasťou návrhu a realizácie 

garáže je jej architektonický výraz. Tento 
by mal byť v harmónii s celkovým kompo-
zičným, materiálovým a farebným rieše-
ním rodinného domu. Na objekte garáže 
môžu byť použité prvky a materiály, ktoré 
sa objavujú aj na fasádach domu. Pôj-
de o súlad a harmóniu architektonických 
výrazových prostriedkov. Jednota mate- 
riálov a farieb má tvoriť harmonický súlad 
a v žiadnom prípade nepôsobiť rušivo.

7 Okrem ochrannej funkcie plnia takto vkusne materiálovo, farebne a dizajnovo riešené garážové vráta aj   
 estetickú funkciu.

8 V návrhu rodinného domu je hmotovo aj funkčne vkusne umiestnený prístrešok aj garáž, ktoré sú navzájom  
 ideálnymi doplnkami a možno ich využívať podľa momentálnej potreby.
 

9 Architektonicky veľmi pôsobivé  netradičné riešenie brány garáže z perforovaného kovového materiálu   
 s účinkom osvetlenia vytvára nezvyčajné efekty.
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Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD.
Ústav architektúry obytných a občianskych budov, 
FA STU, Bratislava
Foto: archív autora
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Dvere viac ako bezpečné! 

Dôležitým miestom bezpečnosti každého 
domu a bytu sú vchodové dvere. Základ-
ným prvkom, ktorý zabezpečuje dvere je 
práve zámok dverí. Zámky dverí môžu byť 
jednobodové alebo viacbodové. Pre vcho-
dové dvere, ktoré majú bezpečnostnú 
funkciu sa používajú viacbodové zámky. 
Ideálnou kombináciou je, ak je zámok zá-
roveň automatický, t.j. po uzatvorení dve-
rí sa aktivujú prídavné strelkové závory 
a dvere sú zaistené vo viacerých bodoch. 
Takéto vysoké nároky spĺňa bezpečnostný 
uzáver Secury Automatic od Gretsch Uni-
tas. S týmito viacbodovými uzávermi sú 
dvere skutočne zaistené už po uzatvorení, 
a to aj bez zamykania. Pomocou pružiny 
(podľa typu uzáveru) vystrelia 2 alebo 4 
strelky, ktoré sú chránené proti spätnému 
zatlačeniu.   

Bezpečné 
vchodové dvere  
s automatickým  
viacbodovým 
uzáverom

GU Slovensko ako dcérska spo-
ločnosť významnej svetovej firmy
Gretsch-Unitas Baubeschläge priná-
ša na trh úspešný komplex výrobkov 
pre viac bezpečnosti. Kľúčová oblasť 
produktov sa týka práve vchodových 
dverí.

Komfort obsluhy dverí je možné zvýšiť 
motorickým odomykaním spolu s elek-
tronickou kontrolou prístupu. Takto sa dá 
jednoducho pomocou čipového prívesku 
alebo prístupovej karty otvoriť dvere. Ďa-
lej je možné uzáver na želanie dodať aj 
s blokovacím ramienkom, ktoré zvyšuje 
bezpečnosť pri otváraní dverí. Blokovacie 
ramienko sa dá odistiť aj z vonkajšej stra-
ny pomocou kľúča. 

Samozrejme, že o bezpečnosti dverí ne-
rozhoduje iba dverový uzáver. Dôležitou 
súčasťou je aj cylindrická vložka. G.U 
ponúka vo svojom sortimente celú škálu 
cylindrických vložiek v rôznych triedach 
bezpečnosti s rôznou konštrukciou a funk-
ciou. Najvyšší komfort a bezpečnosť do-
sahuje G.U s cylindrickou vložkou BKS 
– Janus s obojstranným kľúčom chrá-
nenú bezpečnostnou kartou a špeciálnym 

nekonvenčným usporiadaním stavítok. 
Taktiež je potrebné, aby vrchné kovanie 
spĺňalo bezpečnostné požiadavky vráta-
ne prekrytia vložky. Firma Gretsch-Unitas 
ponúka aj ďalšie prvky kovania dverí, kto-
ré zvyšujú bezpečnosť ako sú poistky na 
pántovej strane, prípadne pánty.  

V G.U zákazník nájde komplexné systé-
mové riešenie pre každú situácia. Odbor-
níci z firmy GU Slovensko sú pripravení
poskytnúť Vám podrobné informácie a vy-
riešiť požiadavky investorov a projektan-
tov na profesionálnej úrovni.

Redakcia z materiálov spločnosti GU Slovensko 
Foto: GU Slovensko
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Okenná technika

Dverová technika

Automatické vstupné systémy

Manažment okien a dverí

otvárať � pohybovať � zatvárať � zabezpečiť
GU SLOVENSKO, s.r.o., Priemyselný park Nitra – Sever, Dolné Hony 24 
SK-95141 Lužianky, tel.: +421 37 28525 00, fax: +421 37 28525 99, www.g-u.com
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Inteligentný dom 
- dnes už pre každého
Inteligentné domy sa stali za posledných pár rokov už aj u nás pojmom. 
Mnohí sa síce ešte na ne dívajú ako na predstavy science fiction z amerických 
filmov, ale realita je taká, že s Domintellom sú už dnes prístupné v podstate 
komukoľvek. Súčasní investori by preto nemali váhať - bývanie v dome alebo 
byte s modernou elektroinštaláciou sa stáva nielen komfortnejším a bezpeč- 
nejším, ale zároveň stúpa jeho hodnota do budúcnosti.
 

bezpečnosť - pohodlie - úspora



„stráži dom či byt“ a možno ho ovládať aj 
na diaľku. Je možné zostaviť rôzne verzie 
inštalácií – od ekonomicky úsporných cez 
štandardné až po tie luxusné. Všetko na 
základe požiadaviek investora i s prihliad-
nutím na jeho finančné možnosti.

Hotové sety pre kutilov 

Na Slovensku býva nezriedkavým javom, 
že investori z rôznych dôvodov realizujú 
stavbu svojho domu či rekonštrukciu bytu 
svojpomocne. Práve pre tých, ktorí sa roz-
hodli realizovať elektroinštaláciu sami, sú 
pripravené hotové sety modulov. Sety sú 
navrhnuté v dvoch verziách – základnej 
ECONOMY a rozšírenej STANDARD. Ich 
zostavy boli vyšpecifikované na základe 
doterajších skúseností s Domintell inšta-
láciami a v nich obsiahnuté moduly patria 
medzi tie najpoužívanejšie. Súčasťou do-
dávky je predprogramovaná riadiaca jed-
notka a schéma zapojenia, takže samot-
né zapojenie zvládne každý šikovný kutil. 
Samozrejmosťou je technická podpora 
a bezplatné poradenstvo pri zapojení.

Najlacnejší inteligentný dom 

Set ECONOMY je základnou zostavou pre 
bežný byt alebo rodinný dom. Akékoľvek 
osvetlenie interiéru či exteriéru, zásuvkové 
okruhy a brány sa dostanú okamžite pod 
kontrolu užívateľa. A tak sa nemôže stať, 
že po odchode z domu ostane rozsviete-
né svetlo v niektorej z miestností alebo 
zapnutá žehlička – jediným tlačidlom sa 
všetko potrebné vypne. Vonkajšie osvet-
lenie či zavlažovanie trávnika môže bežať 
podľa vopred zvolených režimov a bránku 
či dvere návšteve je možné otvoriť hoci aj 
z obývačky. Ide o bezkonkurenčne najlac-
nejšiu verziu inteligentnej elektroinštalácie 
na slovenskom trhu.

Komfortnejšia verzia  

Rozšírený variant STANDARD umožňu-
je ovládať aj stmievané osvetlenie a tým 
vytvárať zaujímavé scény v miestnosti-
ach. Rôzne vykurovacie či chladiace re-
žimy možno prepínať komfortným LCD 
dotykovým tlačidlom, ale samozrejme 

budú fungovať aj automaticky a tým šetriť 
energiu. Rolety a žalúzie sa môžu samé 
otvárať a zatvárať podľa svitu či súmraku 
alebo podľa naprogramovaných časo-
vých režimov hoci aj pre každú miestnosť 
zvlášť.

Ani tu ešte nekončíme.... 

Obe zostavy možno programovať aj ovlá-
dať na diaľku cez internet a ako darček 
získa zákazník mechanické tlačidlá zadar-
mo. Základné sety môžu byť kedykoľvek 
v budúcnosti ďalej rozširované ako rozsa-
hom, tak aj o nové funkcie a ovládače. In-
vestor teda môže začať základným setom 
a postupne si dopĺňať systém a zvyšovať 
komfort v závislosti na svojich momentál-
nych financiách.

Mgr. Jaroslava Červeňáková 
Foto: EL-MONT, archív redakcie

www.el-mont.sk

Najlacnejší inteligentný  dom či byt 
- teraz už od 1.747,- Eur

Import a technická 
podpora pre SR:

Údenárska 5, 
080 01 Prešov,
Slovakia
tel.: +421 51 7717 711-3
GSM: -421 905 268 803 

bezpečnosť - pohodlie - úspora

Neváhajte a kontaktujte nás !!!

tel.: 0918 446 730
e-mail : el-mont@el-mont.sk

Bližšie  informácie na  stránkach:
www.el-mont.sk

Pohodlie a bezpečnosť 

O možnostiach systému Domintell bolo 
popísané mnoho - dokáže ovládať čo-
koľvek v objekte, čo je pripojené na elek-
trický prúd. Zvyšuje pohodlie bývajúcich, 
odbremeňuje ich od mnohých činností, 
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Dizajn a funkčnosť

Renomovaný slovenský výrobca ALNEA, s.r.o., 
prichádza  na trh s novou  ponukou modelov.
Popri dizajnových kúskoch s maximálnym dôra-
zom na ladnosť tvarov sú to aj funkčné modely
s možnosťou rozkladania na lôžko a s úložným 
priestorom. Spoločnosť Alnea je známa výbor-
nou kvalitou a prepracovanosťou všetkých zlo-
žiek čalúnených súprav. Výrobky sa vyznačujú 
polotvrdým sedom, čo ocenia najmä zákazníci, 
ktorí vsadili na modely s možnosťou vytvorenia 
lôžka. Všetky modely je možné objednať v látke 
podľa predstáv zákazníka - v ponuke je vyše 
50 vzoriek látok, prevažne s oteruvzdornosťou 
skupiny “A”, ktoré sú vhodné aj na náročné pou-
žitie vo verejných priestoroch. Ďalšou prednos-
ťou je dodacia lehota, ktorá sa spravidla pohy-
buje od 4 - 6 týždňov. Kto uprednosťňuje kožu, 
neostane sklamaný. Takmer všetky modely je 
možné objednať aj v kvalitnej hovädzej koži. Ak 
hľadáte na Vianoce rodinný darček, navštívte 
niektorého z predajcov spoločnosti Alnea, kde 
vám predvedú aktuálne modely a radi poradia. 

Info: www.alnea.sk

v mikrovlnke. Spotrebič pomocou vyspelej tech-
nológie dokáže zväčšiť svalové bunky v špe-
ciálne vyrobených mäsových polotovaroch.
2. miesto Nedostatok vody na Zemi má za cieľ 
vyriešiť Water cather (dizajn Penghao Shan, 
Čína). Zariadenie vystreľuje do vzduchu malé 
guľôčky, ktoré zachytávajú dažďové kvapky. 
Takto zozbieraná voda sa čistí a ďalej používa.
3. miesto O oblečenie sa možno o 90 rokov 
bude starať aj Renew (dizajn Louis Filosa, 
USA). Parná práčka, ktorá na základe infor-
mácii skenera očistí alebo iba osvieži bielizeň 
v závislosti od použitých materiálov.
Víťaz online hlasovania: Teleportovanie jedla 
medzi obchodom a domácnosťou alebo pri ces-
tovaní. To je princíp chladničky Teleport Fridge 
(dizajn Dulyawat Wongnawa, Thajsko).  

Viac informácii o súťaži získate na adrese:
www.electroluxdesignlab.com

Viete čo je Everwood? 

Everwood je vhodný doplnok ku štiepaným 
betónovým tvarovkám UNIBLOK vyrába-
ných firmou VITAL. Je z nového materiálu, 
postaveného na báze plastu, ktorý bol vyvinutý 
v Anglicku, v krajine daždivého a drsného po-

časia. Preložené do slovenčiny znamená toto 
slovo niečo ako „večné drevo“, z čoho môže-
me usudzovať, že materiál je použiteľný všade 
tam, kde prírodné drevo trpí zmenami počasia. 
Everwood má mnoho priaznivých vlastností: 
nehnije, nie je nasiakavý, nezosychá, odoláva 
nepriaznivým vplyvom počasia, chemickým 
zimným posypom, červotoči, drevokazným 
plesniam a hlavne nevyžaduje žiadnu údrž-
bu a nemusí sa vôbec natierať. Hygienicky je 
celkom nezávadný, dá sa teda bez obáv po-
užiť v interiéroch. Pracuje sa s ním podobne 
ako s drevom, nevyžaduje žiadne špeciálne 
nástroje. To znamená, že je možné ho bežne 
rezať, rezné plochy brúsiť a leštiť, je možné ho 
vŕtať, priskrutkovávať. Tiež ho môžeme ľahko 
a pevne lepiť a to lepidlami založenými na báze 
organických rozpúšťadiel. Pre jeho pripevnenie 
ku stene môžeme použiť niektorý z disperzných 
tmelov. Materiál je zafarbený v samotnej hmo-

te, nemá nijakú povrchovú vrstvu (fóliu), takže 
prípadné poškodenie môžeme jednoducho 
zaleštiť. Spoločnosť Vital dodáva viac než 40 
druhov profilov Everwood v mnohých farebných 
odtieňoch a v dĺžkach objednaných zákazní-
kom a  vyrába z plastových profilov EVERWO-
OD aj plotové výplne, brány, branky a iné podľa 
požiadavky zákazníka. Materiál Everwood je 
certifikovaný. Ide o veľmi perspektívny materiál, 
a to nielen z hľadiska jeho dobrých vlastností, 
dlhej životnosti a širokého spektra použitia, ale 
i z hľadiska ekologického. Výroba profilov Ever-
wood je uzavretým cyklom, zbytky materiálu sú 
recyklovateľné. Everwood neobsahuje nijaké 
látky škodiace životnému prostrediu. Jeho po-
užitím šetríme prácu, čas i finančné prostriedky 
spojené s opakovaným natieraním. 
KONTAKT: 
tel./fax 032/65 888 61, 032/65 888 74, 
www.vitaltn.sk, e-mail:vital@ba.telecom.sk 

Cocoon víťazom Electrolux Design 
Lab 2009

Rickard Hederstierna, študent Technickej uni-
verzity v švédskom Lunde, sa stal víťazom sied- 
meho ročníka súťaže Electrolux Design Lab. 
Medzinárodná študentská súťaž mala v tomto 

roku hlavnú tému Dizajn pre nasledujúcich 
90 rokov. Koncept Cocoon pracuje s vízi-
ou špeciálnych polotovarov, ktoré podobne 
ako pukance v mikrovlnke dokážu zväčšiť 

objem. Spotrebič pomocou vyspelej technoló-
gie dokáže zväčšiť svalové bunky v takto špe-
ciálne vyrobených mäsových polotovaroch.
Víťaz si odnáša 5 000 € a polročnú stáž v jed-
nom z dizajnových centier spoločnosti Electro-
lux.
Ocenené práce: 1. miesto Koncept Cocoon 
(dizajn Rickard Hederstierna, Švédsko) pracuje 
na podobnom princípe ako príprava pukancov 

meho ročníka súťaže Electrolux Design Lab. 
Medzinárodná študentská súťaž mala v tomto 

roku hlavnú tému Dizajn pre nasledujúcich 
90 rokov. Koncept Cocoon pracuje s vízi-
ou špeciálnych polotovarov, ktoré podobne 
ako pukance v mikrovlnke dokážu zväčšiť 

objem. Spotrebič pomocou vyspelej technoló-
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Tehlový komín pre všetky typy 
spotrebičov

Spoločnosť HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. 
prichádza aj na slovenský trh s novinkou - teh-
lovým komínovým systémom HELUZ Multi. 
Oproti ostatným variantom komínových systé-
mov ponúka HELUZ Multi možnosť napojenia 
spotrebičov akéhokoľvek typu.

Nový komínový systém je kompatibilný s akým-
koľvek krbom, krbovou vložkou, všetkými typmi 
kotlov na plyn aj na akékoľvek iné palivá. Zne-
sie akúkoľvek z bežných prevádzkových teplôt 
paliva, iba jeho variant na plyn je určený pre 
spotrebiče, ktorých výstupná teplota nepresiah-
ne 160°C. Komínový systém HELUZ Multi je 
tlakovo celkom utesnený, preto môže pracovať 
so spotrebičmi v atmosférickej, pretlakovej aj 
podtlakovej prevádzke. 

Komplexný komínový systém HELUZ Multi, 
ktorého zostavenie rýchle a bez problémov 
zvládne aj jeden pracovník, je tvorený z kera-
mických izostatických trubiek, tepelnej izolácie 
a obvodového plášťa z brúsených keramických 
tvaroviek. Rovnako ako predchádzajúce typy 
komínových systémov aj tento ponúka varianty 
pripojenia sopúcha v uhloch 45° a 90°. HELUZ 
Multi zahŕňa všetko príslušenstvo, ktoré je pre 
funkciu komína nevyhnutné. Ponúka aj niekoľ-
ko variantov riešenia nadstrešnej časti a mno-
ho doplnkov na ukončenie a zakrytie komína. 

Z keramických komínových tvaroviek možno 
zostaviť komínové teleso s ľubovoľným poč-
tom prieduchov pri ľubovoľnej kombinácii prie-
merov a typov vnútorných vložiek. Zároveň je 
zaistená variabilita všetkých komínových sys-
témov HELUZ Klasik, Plyn a Multi.

HELUZ Multi je dodávaný v priemeroch 140, 
160 a 200 mm. Orientačná cenníková cena 
pre variant na tuhé palivá s priemerom 160 
mm a výškou 6 m je 1 030 € (bez DPH).
www.heluz.sk

Nová plochá sprcha zo smaltova-
nej ocele zaručuje voľný pohyb a 
exkluzívny zážitok pri sprchovaní. 

Dnes môžeme v modernej kúpeľni pozorovať 
vývoj smerom k rozľahlým a otvoreným pries-
torom. V súlade s týmto prúdom sa tiež rozvíja 
trend, ktorý sa odvracia od uzavretých riešení 
sprchových a kúpeľňových priestorov a skôr sa 
prikláňa k systémom otvoreným, ktoré opticky 
umocňujú veľkorysosť miestnosti.  Sprchy na 
úrovni podlahy sú veľmi obľúbené a už dlho 
nie sú vyžadované iba ako špeciálne riešenie. 
Naopak, menia sa na bežný prvok životného 
štýlu pre moderné a dizajnové kúpeľne. Super 
plochá sprcha Connoflat na úrovni podlahy mo-
mentálne udáva rytmus v tejto oblasti a nanovo 
definuje neobmedzený a komfortný pôžitok pri 
sprchovaní. 

Každodenný život s príchuťou 
umenia 

Široký sortiment umývadiel značky Roca na 
slovenskom trhu doplnila umývadlová misa 
s príznačným názvom Art, ktorá zaujme pre-
dovšetkým milovníkov veľkorysých tvarov a ná-
ročnejších línií. Rozmery oválnej verzie sú 600 
x 380 mm pri výške 135 mm, v ponuke je aj 
guľatá misa o priemere 440 mm. Odporúčaná 
cena je 310,12 € s DPH za oválny a 243,25 € 
s DPH za guľatý variant. Vhodným, dizajnovo 
príťažlivým doplnkom k umývadlovým misám 
Roca sú vysoké stojančekové batérie. Novin-
kou tohto roku je batéria značky Roca - Thetis 
z vysoko leštenej nehrdzavejúcej ocele. Výrob-
ca na ňu poskytuje päťročnú záruku a jej sú-
časťou je úsporná kartuša Ecodisk Plus. Odpo-
rúčaná cena je 226,20€ s DPH resp. 371,70 € 
vo vysokej verzii, kedy ústie batérie je vo výške 
257mm. www.roca.cz

nastavíte. Stačí do vysávača umiestniť batérie 
a vysávanie bez zohýbania môže začať. Vysá-
vač má príkon 1 600 W, akčný rádius 6 metrov 
a disponuje aj tlačidlom Max na maximálne zvý-
šenie sacieho výkonu. Praktickou je kontrolka 
indikácie zaplnenia zásobníka na nečistoty. 
Keď je zásobník zaplnený, plavák v zásobníku 
sa automaticky zdvihne a upchá sací otvor, tak-
že nebudete môcť efektívne vysávať, ak zásob-
ník nevyprázdnite (nevymeníte vodu). Elektric-
kú šnúru vysávača navijete po skončení práce 
automaticky do tela vysávača. V príslušenstve 
nájdete teleskopickú trubicu, ohybnú ha-
dicu s otočným kĺbom, saciu hubicu 
s kefou a saciu hubicu 2 v 1 aj na 
čalúnenie. Pomocníka Orava VY-221 
kúpite v značkových predajniach Ora-
va v cene 119 €.
www.orava.info

Ak si chcete vysávanie maximálne zjednodu-
šiť a radi by ste vysávali čo najhygienickejšie, 
používajte novinku značky Orava – vysávač 
VY-221v žiarivej modrej farbe. Je to domáci 
vysávač s vodným filtrom, takže všetok prach
a drobné nečistoty nevíria po vysatí v tele vy-
sávača, ale usadia sa do vody, ktorú po použití 
jednoducho z vysávača vylejete a vymeníte za 
novú. Veľkou prednosťou vysávača pre domá-
ce panie či pre ľudí s boľavým chrbtom je mož-
nosť zapínať, vypínať vysávač či nastavovať 
intenzitu vysávania bez potreby zohýnania sa 
k telu vysávača. Na rukoväti pomocníka Orava 
VY-221 je totiž umiestnené diaľkové ovládanie, 
ktorým všetko pohodlne a s vystretým chrbtom 

Orava VY-221: 
vysávanie bez zohýbania 

Dalšie informácie na www.kaldewei.com
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Vnútorná krása. U ľudí sa táto hodnota vysoko oceňuje, no 
zanedbateľná nie je ani v našich domoch a bytoch. Môžu byť 
plné drahého zariadenia a doplnkov, no to ešte neznamená, 
že v nich nájdeme harmóniu. Estetika bývania je nesmierne 
dôležitá, navodzuje príjemné pocity, pohodu a uvoľnenie. 
Vyžaduje cit, zmysel pre detail a kvalitné materiály spojené 
s jedinečnosťou ich využitia. Inšpirujte sa trendmi, novinkami, 
radami a modernými koncepciami, ktoré vám prinášame. 

Bývať pekne je predsa radosť.

i n t e r i é r



Prísť domov z práce po náročnom dni a sadnúť si na pohodlnú sedačku alebo do útul-
ného kresla. Po tom túži takmer každý pracujúci. Vybrať si sedačku, ktorá by bola 
atraktívna a zároveň pohodlná, si vyžaduje dôkladnú starostlivosť. Na trhu je dostup-
ný celý rad tvarov, materiálov, či farieb. Výber je len na vás!
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Aké sedačky?

Vybrať si môžete sedačku s pevným 
alebo s vankúšovým sedením. Sedačky  
s pevným sedením sa vyznačujú pevnou 
kostrou bez odnímateľných opierok. Ich 
čalúnenie je pomerne pevné a tvarovo 
stále, takže sedačka vyzerá stále rov-
nako. Ak sa ako poťahový materiál zvolí 
koža, Alcantara alebo látka so špeciálnou 
úpravou pre ľahšie čistenie, je takýto kus 
nábytku prakticky bezúdržbový a znesie 
aj veľmi intenzívne využívanie. Tento typ 
sedačky uprednostní ten, komu vyhovuje 

Sedačka sa stáva súčasťou interiéru na 
dlhší čas, preto jej výberu venujte patrič-
nú pozornosť. Hlavnou požiadavkou uží-
vateľov v súčasnosti je najmä pohodlnosť 
a funkčnosť. V prostredí domova sa kaž-
dý chce cítiť príjemne, pohodlne, uvoľne-
ne a tomu zodpovedá aj výber sedačky. 
V posledných rokoch si aj u nás môžete 
medzi ponukou sedacieho nábytku vybrať 
od výmyslu sveta. Rôzne farby a materiály 
poťahov, tvary sedačiek a kresiel a rôzne 
druhy sedacieho nábytku ponúkajú mož-
nosť dokonalého zladenia interiéru vášho 
bytu. 

tuhšie čalúnenie alebo ten, kto vyžadu-
je vždy dokonalý vzhľad bez pokrčenia 
či preliačenia. Sedačky s vankúšovým 
sedením sú pre tých, ktorí sa s rados-
ťou do sedačky „ponoria“. Z praktické-
ho hľadiska je ich výhoda aj v tom, že 
môžu mať zobliekateľný poťah, ktorý 
je možné podľa potreby vyprať alebo cel-
kom  vymeniť.

Mnohí výrobcovia sedacieho nábytku, ako 
aj napríklad spoločnosť Domark, ponúka-
jú systémové riešenia, ktoré pozostávajú 
z viacerých prvkov. Záujemca si z nich 
môže sám vyskladať sedaciu súpravu 
takej veľkosti a tvaru, aké mu vyhovujú. 
Medzi základné prvky patria kreslá a po-
hovky v podobe dvojkresla, trojkresla či 
štvorkresla. Tieto prvky môžu byť s pod-





z návštev slovenských zámkov a šľach-
tických sídiel. Leňoška sa oproti bežnému 
kreslu vyznačuje podstatne väčšou hĺb-
kou a od klasickej pohovky sa líši umiest-
nením opierok. Operadlo na chrbát je na 
kratšej stene leňošky  a po dlhšej strane je 
doplnené už iba  jednou podrúčkou alebo 
skrátenou opierkou. Moderné leňošky sú 
veľmi pohodlné. Dôraz sa kladie najmä na 
ergonomické tvarovanie, ktoré zodpovedá 
fyziológii ľudského tela. Ich komfortná šír-
ka a dĺžka ponúka viac voľnosti pri hľadaní 
vhodnej polohy tela. Zvyčajne sú riešené 
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s pevným čalúnením, no môžu byť dopl-
nené i vankúšikmi, s pomocou ktorých 
si užívateľ prispôsobí sklon opierky pre 
opretie chrbta. 

Sedačkové novinky 

Ak ste nadšenci noviniek a plánujete kúpu 
novej sedačky, určite vás zaujme novinka, 
sedačka Jasmín, ktorá získala v roku 2009 
hlavnú cenu na výstave nábytku v Nitre 
v kategórii čalúnený nábytok. Pochádza 
z autorskej dielne Dagmar Markovej a vy-

značuje sa pevnými, ale pritom pôvabne 
zaoblenými tvarmi. V spleti prevládajúcich 
pravouhlých tvarov tým vyznieva jej jedi-
nečnosť. Zošikmené, smerom hore zúže-
né operadlá a podrúčky sú zároveň cha-
rakteristickým znakom najnovších trendov 
v dizajne čalúneného nábytku. 

Druhou novinkou je sedačka Zen Large, 
ktorá je zhmotnením najnovších tenden-
cií, ktoré do centra záujmu stavajú uvoľ-
nený štýl, preferujúci domácky pocit poho-
dy pred dokonalým vzhľadom. Ide vlast-

ne o inovovanú sedačku Zen, ktorá bola 
prehĺbená z 82 cm na 96cm a na zadnom 
operadle pribudli operadlové vankúše pl-
nené sypaným perím. Elegantný a pevný 
tvar sedačky Zen získal transformáciou do 
podoby Zen Large viac komfortnej mäk-
kosti. Nadštandardná hĺbka sedačky z nej 
pritom robí ideálne lôžko pre príležitost-
né spanie. Vybrať si môžete prevedenie 
s textilným poťahom alebo v koži.

Tieto, ale aj iné atraktívne a zaujímavé 
sedačky môžete nájsť v showroomoch 

rúčkami, alebo bez podrúčok na jednej 
či oboch stranách, tak aby sa dali spájať  
s ďalšími časťami. 

Ani kreslo, ani posteľ

Veľmi obľúbeným kusom nábytku sa stali 
v poslednej dobe tzv. leňošky. Kedysi boli 
neoddeliteľnou súčasťou príbytkov boha-
tých a vplyvných ľudí. Boli to akési sedo-
ležadlá, ktoré slúžili na malý popoludňajší 
odpočinok. Objaviť ich môžeme už v sta-
rom Egypte, ale našinci ich poznajú skôr 

spoločnosti Domark, ktoré sa nachádzajú 
v Bratislave, Žiline, Košiciach a v Banskej 
Bystrici. V príjemnom prostredí a za asis-
tencie ochotného personálu si môžete na 
vlastnej koži vyskúšať, ako sa v tej-ktorej 
sedačke sedí a vybrať si ideálnu sedačku 
do vášho príbytku. 

Katarína Mikulcová
Foto: Domark a archív redakcie



72

Keď sa kvalita spojí 
s noblesou 

Taliansky dizajn a prvotriedna kvalita, to 
je kombinácia pri ktorej zbystrí nejeden 
fanúšik interiérového vybavenia. Týmito 
prívlastkami sa môže pýšiť aj Studio Di-
vani, ktoré predstavuje svoju aktuálnu ko-
lekciu pohoviek. Dielne Studia Divani sú 
situované v srdci Toskánska, kde odborní-
ci čerpajú z bohatej tradície remesiel. Po-
užívajú výhradne kožu a textílie vyrobené  
v Taliansku. Studio Divani je synonymom 
kože, textílií a dreva vysokej kvality. Po 
stáročia používajú pri výrobe pohoviek  

K príjemnému a pohodlnému bývaniu patrí nielen pekný byt či dom 
v dobrej lokalite, ale aj vhodné zariadenie a doplnky. Naše nároky sa 

od nárokov generácie našich rodičov odlišujú tým, že k funkčnosti 
vybavenia pribudla ešte väčšmi estetická hodnota a kvalita materiálu.  
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nielen kvalitné materiály, ale spoliehajú 
sa aj na služby a tradíciu remeselníkov. 
Tá je už dnes skĺbená s high-tech výrob-
nými postupmi, zaručujúcimi ako vysokú 
kvalitu, tak aj splnenie individuálnych po-
žiadaviek zákazníka, ktoré sú zahrnuté do 
výrobného procesu. Keď sa spojí kvalita 
s noblesou a krásou talianskeho dizajnu 
a tieto elementy sa skombinujú s indivi-
duálnymi požiadavkami zákazníka, vznik-
ne vždy niečo exkluzívne - jedinečný kus  
nábytku.

Pohovky Studia Divani sú vyrobené z naj- 
lepších ingrediencií. Tou najdôležitejšou 
je kreativita. Veď len skúste sami posúdiť. 
Napríklad čalúnenie môže byť na žiadosť 
odnímateľné, čo umožňuje čistenie podľa 
potreby. K dispozícií je široká škála koží 
a vysoko kvalitných textílií - bavlna, mikro-
vlákno, ženilka či plátno. Zákazník má na 
výber z jednofarebných, pruhovaných, ká-
rovaných, vzorovaných, klasických alebo 
sýtych farieb. 

Možné je všetko. Stačí si vybrať z palety 
120 textílií. Kovové nohy a bežce pohoviek 
Studio Divani sú vyrobené z pochrómova-
nej ocele alebo hliníka. Drevené nohy sú 
vyrobené z bukového dreva a záujemca 
si môže vybrať z orechovej, matne čier-
nej, matne bielej, striebornej alebo zlato 
listovej povrchovej úpravy. Heslom Studia 
Divani je robiť pohovky vysoko kvalitne  
a podľa individuálnych požiadaviek zákaz-
níka za dostupné ceny.

Henrich Varga 
Foto: Kare design
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„Vezmite to 
od podlahy !“ 

Prerábate alebo zariaďujete interiér vášho domu či bytu? Rozmýšľate zmeniť len 
niekoľko kusov nábytku alebo by ste to radšej zobrali, obrazne povedané, „od pod-
lahy“? Skúste to doslovne, však výnimočnosť každého domu či bytu spočíva v jeho 
riešení, podlahu nevynímajúc. 
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Nový nábytok sa vám o chvíľu zunuje 
a budete opäť uvažovať o zmene. Avšak 
s novou a správne vybranou podlahou to 
bude iné – podčiarkne „osobitosť“ vášho 
domova a spojí miestnosti vášho príbytku 
do jedného celku. 

Je koberec prežitok? 

Každý detail v miestnostiach vytvára vo 
vašom interiéri špecifickú atmosféru.
Keďže je podlaha dominantou interiéru, 
ovplyvňuje všetko ostatné – farby stien, 
nábytok, doplnky. Podlahy sú stále obľú-

benejšími a veľa ľudí na ne nedá dopus-
tiť. Váhate medzi kobercom a podlahou? 
Koberce pokrývajúce podlahu v celej 
miestnosti sú už viac-menej prežitkom. 
Podlahy majú oproti kobercom množstvo 
neoceniteľných výhod. Sú odolné voči 
škvrnám a chemikáliám, kvalitné podla-
hy majú aj ďalšiu skvelú vlastnosť, a to 
antistatickosť a pokiaľ sa vám náhodou 
niektorý kus podlahy poškodí, poškodenú 
časť veľmi ľahko vymeníte, čo s kobercom 
nie je možné. Koberce zadržujú vo svo-
jich vláknach aj napriek náležitej hygiene 
množstvo nečistôt, takže podlahy sú aj zo 

zdravotného hľadiska výhodnejšie – sú 
hygienické a tým, že nezadržujú prach, sú 
vhodné aj pre alergikov.

Kvalitná podlaha je základom úspechu 

Podlahu vyberáme na dlhý čas, preto by 
sme sa nemali vždy riadiť iba cenou, ale 
hlavným kritériom pre rozhodovanie by 
mala byť hlavne kvalita. Kvalitnejšia pod-
laha slúži nielen dlhšie, ale dodá vášmu 
domu či bytu aj nádych luxusu, zatiaľ čo 
s nekvalitnou podlahou, na ktorej zdanli-
vo ušetríte, bude interiér aj pri farebnom 
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dzi najpopulárnejšie patria dub, buk ale-
bo orech, ale aj exotické dreviny ako 
napríklad obľúbené merbau. „Zákazníci 
si môžu okrem drevín zvoliť aj imitáciu 
dlažby, či už kamenných, betónových ale-
bo keramických dizajnov. Na trhu sú dos- 
tupné taktiež laminátové podlahy, ktoré 
možno bez obáv použiť aj v kúpeľniach, 
napríklad podlahy Quick-Step, rad Lagu-
na,“ radí Marek Stránsky.

Veľmi dôležitým parametrom pri laminá-
tových podlahách je kvalita jadra podlahy. 
Opäť platí, čím vyššia kvalita, tým lepší 
výsledok. Dôležitými parametrami pre 
HDF dosky laminátov sú aj bobtnavosť, 
hustota a hrúbka. Zámok vyfrézovaný do 
hrubšej podlahy je viac stabilný a náchyl-
nosť k medzerám, ktoré by mohli vzniknúť 
v spojoch, sa tým zmenšuje.

Samozrejme, laminátová podlaha má 
aj svojich pomocníkov, s ktorými sa stá-
va tou pravou podlahou. Medzi podklad 
a podlahu je vždy potrebné položiť pod-
ložku a parotesnú fóliu. Podložka slúži 
na vyrovnanie miernych nerovností pod-
kladovej vrstvy, predovšetkým však tlmí 
zvuky, či tie, ktoré počujeme, keď chodí-
me po podlahe alebo zvuky, ktoré poču-
jú naši susedia. „Pokiaľ je v byte či dome 
podlahové kúrenie, je nutné sa informovať 
o vhodnosti podložky, pretože nie všetky 

zladení nábytku pôsobiť lacno a navyše 
na nej časom prerobíte. Čo musí kvalitná 
podlaha spĺňať? „Je to predovšetkým kva-
litná stredová HDF doska – lepená drevot-
rieska vysokej hustoty, ktorá sa vyznaču-
je voduvzdornosťou. Tá dodáva podlahe 
stabilitu a štruktúru. S kvalitnou HDF dos- 
kou súvisí aj kvalitný zámok, napríklad 
Unilink alebo Uniclic, ktorý je dôležitý 
hlavne pre pevné a stabilné zacvaknutie 
spoja. Podlaha vďaka klimatickým zme-
nám mení svoj rozmer, takže pokiaľ nie 
je pevnosť zámku dostatočná, v spojoch 
môžu časom vzniknúť nepríjemné medze-
ry. A iba v kvalitnej HDF doske môže byť 
vyfrézovaný kvalitný zámok,“ informuje 
Marek Stránsky, Sales Development Ma-
nager pre podlahy Quick-Step. Od zámku 
sa okrem spomenutých atribútov odvíja aj 
ľahkosť a rýchlosť montáže či prípadnej 
demontáže.

Laminátová podlaha pre praktických 

Laminátové podlahy sú výhodné hneď 
v niekoľkých smeroch. Sú odolné voči po-
škriabaniu a odreniu (napríklad podlahy 
s technológiou Scratch Guard), majú vy-
sokú životnosť a sú stálofarebné. Kvalitné 
lamináty zaručujú aj vynikajúcu pevnosť 
a ľahkú podkladateľnosť. Možno si ich 
zadovážiť vo veľmi identických dizajnoch  
a imitáciách najrôznejších drevín. Me-  
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krytiny sú prispôsobené na podlahové 
kúrenie,“ varuje pán Stránsky, špecialista 
na podlahy Quick-Step.

Životnosť laminátových podláh je vysoká, 
avšak treba dodržiavať aj pravidlá údržby. 
Lamináty neobľubujú prílišnú mokrosť, 
takže sa doporučuje vysávanie, prípadne 
vlhká údržba.

Drevené podlahy vytvárajú teplo domova 

Drevené podlahy patria medzi krytiny, 
ktoré vďaka svojmu príjemnému a prírod-
nému charakteru, rôznorodosti a farebnej 
palete jednotlivých drevín a prirodzenej 
a originálnej kresbe, vyvolávajú v človeku 
pocit tepla a útulnosti. Dojem tepla vyplý-
va z nízkej tepelnej vodivosti dreva, ktorú 
telo pri kontakte s podlahou vníma ako 
príjemný teplý povrch. 

Podlahy z dreva sú vo všeobecnosti vhod-
né predovšetkým do priestorov s predpo-
kladanou ohľaduplnosťou zaobchádzania, 
aby sa čo najviac predĺžila ich životnosť. 
Odolnosť proti poškriabaniu a odreniu je 
daná typom povrchovej úpravy – lak, olej 
alebo vosk. Spomedzi týchto troch úprav 
najväčšiu odolnosť voči opotrebovaniu 
zaistí kvalitný lak. Možno si zadovážiť aj 
podlahy, ktoré kombinujú výhody lakova-
nej úpravy a oleja, ktorý povrch zmatní 



žitý kvalitný zámok, ktorý zaručí pevnosť 
spoja a podlahu bez vysokých presahov.

Laminát vs. drevo – odporúčanie odbor-
níka 

Ktorá podlaha je teda výhodnejšia? Odpo-
veď nie je jednoznačná – záleží od zákaz-
níka. „Pokiaľ potrebujete podlahu, ktorá 
dlho vydrží, bude sa ľahko udržiavať, nie 
je až tak finančne náročná a nevadí vám
menší tepelný komfort pri dotyku, tak je 
pre vás vhodná laminátová podlaha. Po- 
kiaľ  však chcete mať doma prírodnú pod-
lahu s príjemným teplým povrchom a ľah-
kou údržbou (v prípade lakovanej podla-
hy), potom si vyberte drevenú podlahu. 
Drevo je však finančne náročnejšie ako
laminát,“ odporúča Ing. Stránsky.

Trendy v podlahách 

Tak, ako všetko ostatné, aj podlahy sa 
podriaďujú súčasným trendom. Na trhu 
sa objavilo množstvo dekorov, či už dre-
vených alebo kamenných. Drevené pod-
lahy ťažia na jednej strane zo svojich 
prírodných vzorov, na druhej strane však 
zobrazujú aj také vzory, ktoré príroda ne-
ponúka.

Najobľúbenejšou drevinou je stále dub. 
Objavuje sa vo svetlých i tmavých variá- 
ciách, v elegantnom a rustikálnom vzhľa-
de, s patinou alebo bez nej. V čiernobie-
lom interiéri sa výborne vyníma bielený 
dub či biele wengé. Zaujímavé sú aj še-
dasté a matné dekory.

Aktuálnym trendom, ktorý sa stáva čoraz 
obľubenejším, sú dosky dlhé približne 200 
cm, tzv. XXL, ktoré zaručujú širokú fareb-
nú škálu v rámci jedného dekoru, takže 
podlaha vyzerá veľmi prirodzene (naprí-
klad podlahy Quick-Step, rad Largo). Vzor 
dreva, štruktúra s rôznou hrúbkou a za-
končením okraju zodpovedá jednotlivým 
druhom drevín. 

Tá pravá podlaha 

Či sa rozhodnete pre laminát alebo dre-
vo, je to na vlastnom uvážení. Dôležité je, 
aby ste sa s podlahou cítili príjemne, pre-
tože ide o dlhodobú investíciu a bude vás 
sprevádzať určitým úsekom vášho života. 
Vyberte si preto takú, ktorá najviac spĺňa 
vaše predstavy a ktorá vás nesklame.

Lucia Pekaríková 
Foto: Quick-Step

78

a dodá vám pocit jedinečnosti a domova 
– napríklad podlahy Quick-Step. Všeo-
becne sú však laminátové podlahy o niečo 
odolnejšie voči poškriabaniu ako drevené. 
Na druhej strane, výhodou dreva je, že sa 
po poškodení dá zbrúsiť. Trvanlivosť dre-
venej podlahy je úzko spätá s tvrdosťou 
dreva. Čím je drevo tvrdšie, tým menšie je 
riziko mechanického poškodenia. Tvrdými 
drevinami sú orech a javor, za mäkšie sú 
považované smrek, borovica a jedľa.

V prípade podlahového kúrenia sa pre 
drevené podlahy doporučuje celoplošné 
prilepenie, pretože oproti laminátovým 
podlahám je tu citeľná nižšia tepelná vodi-
vosť. A aj pri drevených podlahách je dôle-
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Laminátové podlahy  
nezaťažia rodinný rozpočet

Laminátové podlahy sú v súčasnosti veľmi 
žiadaným tovarom. Sú cenovo prístupné, 
výborne imitujú drevené podlahy, sú fa-
rebne stále a majú vysokú životnosť. Ich 
montáž je rýchla a keďže nie je nutné po-
užívať lepidlá, je aj pohodlná.

Pokiaľ ste alergik, prípadne ak touto ci-
vilizačnou pliagou trpí niekto z vašej ro-
diny či známych, sú pre vás laminátové 
podlahy ideálnym riešením. Tento druh 
podlahy je totiž vysoko hygienický. Nečis-
toty a baktérie z povrchu odstránite jed-
noducho a najmä do poslednej špinky. Je 
to zásadná výhoda v boji proti alergiám! 
Laminátové podlahy vyžarujú pocit tepla, 
sú vkusné, nevyžadujú si nadštandardnú 

Plánujete v dohľadnom čase položiť 
podlahu či vymeniť starú za novú, 
a odrádza vás vyššia cena dreva? 
V dnešnej dobe to nemusí byť žia-
den problém. Imitácia povrchu drevín  
a rôznorodých materiálov, prípadne 
rozmanité dekorácie zvýraznené ne-
preberným množstvom farebných od-
tieňov, o akých sa vám ani nesnívalo, 
to je svet laminátových podláh. Svo-
jou kvalitou sú vhodnou alternatívou 
k veľkému množstvu podlahovín na 
trhu.
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Ďalším dôležitým krokom je položenie 
podlahy, pri ktorom by sa mali dodržia-
vať podmienky určené výrobcom. Jednou 
z najdôležitejších je vlhkosť, respektíve 
suchosť ukladaného materiálu a tiež tep-
lota a relatívna vlhkosť vzduchu v miest-
nosti (teplota by mala byť nad 18 °C, vlh-
kosť 40 až 70%). Odporúča sa tiež, aby 
sa podlaha pred uložením nejaký čas 
v priestore aklimatizovala. V prípade, že 
nepoznáte odborníka, ktorý vám pora-
dí s prípravou podkladu a aj ho odborne 
namontuje, je dobré, ak parkety zakúpite 
v špecializovanom parketovom štúdiu,  
kde vám ochotne a hlavne kvalifikovane
pomôžu a poradia. Parketové štúdia so 
širokým výberom tovaru dnes nájdete nie-
len v Bratislave, ale napríklad aj v Nitre či 
v Komárne.

Kľúčom k udržaniu bezchybného vzhľadu 
podlahy je jej pravidelná údržba. Čistenie 
podláh kedysi patrilo medzi nepríjemné 
domáce práce. Na udržanie podlahy v čis-
tote sa tradične používali handra, vedro  
s vodou a univerzálny čistiaci prostriedok 
rozpustený vo vode. S tým je však koniec! 
S novými čistiacimi prostriedkami na po-
dlahy, respektíve tvrdé povrchy, stačí na-
niesť prostriedok na podlahu rozprašova-
čom a utrieť mopom.
 
Laminátové podlahy možno ukladať na 
každý rovný a suchý povrch, pričom ne-
rovnosti povrchu by nemali byť väčšie ako 
2 mm na štvorcový meter, inak sa musí 
povrch vytmeliť, vyrovnať nivelačnou 
hmotou alebo lepenkou. Ďalšou dôležitou 
podmienkou je suchý a rovinný podklad 
– či už ide o masívnu drevenú podlahu 
alebo o laminát. Dá sa povedať, že o čo je 
horší podklad, o to je nižšia životnosť po-
dlahy. Plávajúca podlaha sa zas môže na 
nerovnom povrchu časom zdeformovať, 
dokonca sa pod tlakom môže v spoji zlo-
miť pero. Vplyvom deformácie sa potom 
otvoria škáry medzi lamelami a dostane 
sa do nich prach a vlhkosť. Takáto „chy-
bička krásy“ môže viesť až k predčasnej 
skaze postihnutých lamiel – vlhkosť pre-
nikajúca do jednotlivých vrstiev parkety je 
totiž hotovou pohromou. Aj preto sa pred 
tým, než sa pustíte do ukladania, poraď-
te s odborníkom a radšej, ako by ste mali 
preceniť svoje majstrovské schopnosti, 
zverte túto prácu do jeho rúk. Ak kvalitu 
podkladu nepodceníte, bude vám laminá-
tová podlaha verne slúžiť dlhé roky. 

Henrich Varga  
v spolupráci so spoločnosťou KS KOMFORT Komárno 
Foto: KS KOMFORT Komárno

vých podláh piktogramom, postavou člo-
veka a číslom. Laminátové podlahy sú 
veľmi trvanlivé, tvarovo stále, kompaktné, 
bez škár a prasklín a vhodné takmer do 
každej miestnosti. Napriek tomu sa ich 
budete musieť v niektorých priestoroch 
zriecť, a to vo vlhkých prevádzkach, aký-
mi sú napríklad sauny alebo miestnosti  
s odtokovým vpustom na podlahe. Niekto-
ré sú však špeciálne upravené a v určitých 
prípadoch ich možno navrhnúť aj v kúpeľ-
niach  /Quick-Step/.

starostlivosť a o ich dostupnej cene už 
ani nehovoriac. To sú štyri hlavné dôvody, 
prečo sa dnes mnoho ľudí rozhodne na-
montovať do svojich príbytkov práve lami-
nátové plávajúce podlahy. V súčasnosti je 
na našom trhu široký výber značiek: Clas-
sen, Krono-original, Wittex, Haro a iné.  

Jednotlivé typy laminátových podláh  
sú vhodné iba do určitých priestorov.  
Veľa naznačí záťažová trieda, ktorá je 
označená na každom balení lamináto-
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Ako si správne vybrať 

úsporný 
svetelný 

zdroj?

Nová éra osvetlenia ponúka spotrebiteľom širokú škálu nových 
vlastností interiérového osvetlenia, je však dôležité vedieť ich aj 
správne využiť.



tepla, a nie svetla) rozrastá v prospech 
takzvaných „úsporiek“. Úsporné žiarov-
ky sa okrem úrovne energetickej úspory 
navzájom líšia aj technológiou produkcie 
svetla, veľkosťou, tvarom, farbou a inten-
zitou svetla, a teda, logicky, aj vhodnosťou 
umiestnenia do konkrétneho priestoru.

Ak si chce spotrebiteľ vybrať pre svoje po-
treby najvhodnejší úsporný svetelný zdroj, 
mal by si pred nákupom odpovedať na na-
sledujúce otázky:

1. Na čo chcem „úsporku“ používať? Do 
akej miestnosti a na aký účel?

2. Aký druh svetelného zdroja potrebu-
jem? Bodové alebo hlavné svetlo?

3. Koľko energie by som chcel ušetriť?

4. Bude svetlo často spínané?

5. Akej farby by svetlo malo byť?
 Chcem svetlo, ktoré presne zodpo-
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vedá svetlu klasickej žiarovky, alebo 
som otvorený iným možnostiam?

Po zvážení svojich potrieb, a teda vyža-
dovaných vlastností od svetelného zdro-
ja, si sám spotrebiteľ dokáže zvoliť, aký 
svetelný zdroj bude preňho najvhodnejší. 
Pomôžu mu pri tom informácie a piktogra-
my, ktoré je výrobca povinný uvádzať na 
obale.  

Vo všeobecnosti by sa mohli úsporné sve-
telné zdroje rozdeliť na tri skupiny:

- halogénové úsporné žiarovky;

- kompaktné úsporné žiarivky;

- LED diódy.

Halogénové úsporné žiarovky sú spo-
medzi všetkých „úsporiek“ najviac po-
dobné klasickým žiarovkám. Sú naplnené 
halogénovým plynom, ktorý spomaľuje 
prehorenie vlákna žiarovky, čím získavajú 

Svetlo zohráva v živote človeka významnú 
úlohu. Je nevyhnutné pre zdravé fungova-
nie ľudského organizmu, ovplyvňuje našu 
náladu a psychickú pohodu, priestoru 
dodáva špecifickú atmosféru. Pre ľudské 
oko je najprirodzenejšie denné svetlo, vý-
ber najvhodnejšieho umelého osvetlenia 
však zostáva na nás. S odchodom dobre 
známych žiaroviek do výslužby sa spotre-
biteľovi otvárajú nové možnosti, na trhu je 
k dispozícii čoraz širšia ponuka rôznych 
druhov energeticky efektívnejších svetel-
ných zdrojov. Ich inovatívne vlastnosti sú 
však slovenskému spotrebiteľovi zatiaľ 
málo známe, a tak pri nákupe úsporných 
zdrojov svetla podlieha neopodstatneným 
predsudkom.

Tak, ako má každá miestnosť v byte či 
dome stanovený istý účel, malo by tomuto 
účelu zodpovedať aj interiérové osvetle-
nie a jeho vlastnosti. Ponuka svetelných 
zdrojov sa na úkor zastaraných, výrazne 
energeticky neefektívnych žiaroviek (až 
95 % energie spotrebovali na vyžarovanie 
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aj niekoľko hodín, napríklad do kuchyne, 
obývačky či do detskej izby. Na rozdiel od 
klasických žiaroviek sa úsporné žiarivky 
vyrábajú v mnohých farebných odtieňoch. 
Farebná škála ponúkaná na trhu siaha od 
bielej farby denného svetla cez studenú 
bielu, teplú bielu až po teplý odtieň žia-
rovkového svetla. Zatiaľ čo na osvetlenie 
pracovnej plochy v kuchyni alebo do sto-
lových lámp v pracovni či v detskej izbe sa 
odporúča svetlo v tónoch studenej bielej, 
do stropných lámp v kuchyni, v obývačke 
a do stojanových svietidiel či do nočných 
lámp v spálni je vhodnejšie svetlo teplej 
bielej farby. Studené biele svetlo, pripo-
mínajúce denné svetlo, totiž pôsobí na 
organizmus stimulujúco, teplá biela farba 
zas vytvára atmosféru útulnosti a pohody, 
je teda vhodná do miestností, kde človek 
relaxuje. Životnosť žiariviek sa pohybuje 

výhodu dvojnásobnej životnosti (až 2 000 
hodín). V porovnaní s tradičnou žiarov-
kou  je energetická úspora 30%. To je síce 
vzhľadom na ostatné „úsporky“ relatívne 
menej, ale svojím klasickým hruškovitým 
tvarom a mäkkým žiarovkovým svetlom si 
halogénka určite získa obľubu najmä kon-
zervatívnejších spotrebiteľov. Z dôvodu 
spomínanej nižšej energetickej úspory je 
vhodná predovšetkým do miestností, kde 
je čas svietenia počas dňa zanedbateľný 
a kde zároveň dochádza k častému spí-
naniu svetla, ktoré halogénke z hľadiska 
životnosti neprekáža. Takýmito priestormi 
sú napríklad WC, komora či chodba. Ha-
logénové žiarovky sa používajú aj v tzv. 
bodových svetlách. Produkt spoločnosti 
OSRAM, ktorý do tejto kategórie svetel-
ných zdrojov spadá, je napríklad HALO-
GEN ENERGY SAVER. Možno ho bez 
problémov stlmovať, disponuje UV filtrom,
zachováva si konštantný jas počas celej 
životnosti a možno ho likvidovať s bežným 
komunálnym odpadom. 

Kompaktné úsporné žiarivky sú vzhľa-
dom na 80 % úsporu elektrickej energie 
najvhodnejšie ako hlavné osvetlenie do 
tých miestností, kde sa svieti nepretržite 

zberných miestach. Recyklačný poplatok 
je zahrnutý už v nákupnej cene žiarivky. 
Novinkou medzi kompaktnými úsporný-
mi žiarivkami zo spoločnosti OSRAM je 
žiarivka Warm Comfort Light s funkciou 
okamžitého rozsvietenia Qucklight, po-
skytujúca mäkké, teplé svetlo klasických 
žiaroviek.

LED diódy sú v oblasti osvetlenia pre-
vratnou technológiou. Dôvodom je ich až 
neuveriteľne dlhá životnosť, ktorá môže 
pri priemernej ročnej dĺžke svietenia 1 
000 hodín dosahovať 20 až 50 rokov, 
pričom im neprekáža ani časté spínanie. 
Energetická úspora je na úrovni podobnej 
úsporným žiarivkám, t. j. 80% v porovnaní 
s bežnou žiarovkou. Z hľadiska praktické-
ho využitia v domácnosti sa zdroje svetla 
disponujúce LED technológiou využívajú 
najmä na doplnkové osvetlenie – zabudo-
vávajú sa v podobe LED pásov do spod-
nej časti sklených kuchynských alebo ná-
bytkových políc, kde pôsobivo podsvecujú 
ich obsah. Veľkou výhodou je široká škála 
farieb svetla, ktoré sú schopné produko-
vať. Okrem tradičnej studenej a teplej bie-
lej, vyžarujú LED diódy aj modré, zelené, 
červené a žlté svetlo, prípadne ich kombi-
náciu, čo sa v rámci interiérového dizajnu 
využíva na svetelné zdôraznenie zaujíma-
vých bytových prvkov, prípadne sa môže 
stať zaujímavým prvkom aj samotné 
farebné osvetlenie. Dočasnou nevýho-
dou je relatívne vysoká cena, ktorá však 
stále klesá so zvyšujúcim sa odbytovým 
množstvom. Technické bariéry, na ktoré 
táto technológia naráža, sú však rýchlo 
prekonávané a podľa očakávaní sa v naj-
bližších rokoch LED stane jedným z naj-
rozšírenejších typov svetelného zdroja. 
Osram Parathom Classic je svetovo prvý 
LED svetelný zdroj, ktorý dokáže plne na-
hradiť klasickú 40 W žiarovku vo všetkých 
oblastiach. Má klasickú hruškovitú banku 
s bežnou objímkou, ale na dosiahnutie 
rovnakého výdaja svetla potrebuje len 
8 W. Je odolný proti nárazom a otrasom  
a dosahuje životnosť až 25 000 hodín.

Redakcia v spolupráci so spoločnosťou Osram
Foto: Osram

od 6 000 do 15 000 hodín, ale v prípade 
používania lacnejších produktov v miest-
nostiach, kde sa svetlo často rozsvecuje 
a zhasína (WC, chodba), sa môže znižo-
vať. Vyššie rady žiariviek však s vyšším 
počtom spínacích cyklov problém nemajú. 
Ostatné predsudky týkajúce sa vlastností 
svetla žiariviek, ktoré majú pôvod v nedo-
konalosti ich predchodkýň, sú v súčasnosti 
už neopodstatnené. Nábeh moderných ty-
pov žiariviek je takmer okamžitý, niektoré 
typy sú stlmiteľné a frekvencia výbojov, pri 
ktorých vzniká svetlo, je vďaka elektronic-
kému predradníku taká vysoká, že ľudské 
oko nie je schopné ich zachytiť, a teda 
ani vnímať ako nepríjemné blikanie (frek-
vencia výboja v trubici je 20 000 Hz, t. j.  
20 000-krát za sekundu, zatiaľ čo ľudský 
mozog je schopný vnímať záblesky s frek-
venciou len 20- až 25-krát za sekundu). 
Spotrebované úsporné žiarivky nemožno 
odhadzovať spolu s bežným odpadom. 
Obsahujú totiž malé množstvo ortuti, 
a tak ich treba odovzdávať na mestských 
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Spoločnosť Pioneer s potešením oznamuje, že jej referenčný blu-ray prehrávač 
BDP-LX91 získal od združenia EISA (European Imaging and Sound Associa-
tion) cenu „Európsky blu-ray prehrávač 2009 – 2010“. Podľa združenia EISA 
je tento blu-ray prehrávač „vrcholný kúsok medzi AV zariadeniami Pioneer, 
má nádherné prevedenie a dokonalú výbavu“.

vyzerajú čisté, bez falošných farieb a aké-
hokoľvek náznaku dynamického potla-
čenia a viackanálový zvuk je ohromujúci 
– najhustejšie akustické obrazy vyjadrené 
zdanlivo zložitými detailmi.“

Philippe Coppens, manažér spoločnosti 
Pioneer Europe pre technológie a infor-
mácie o produktoch, povedal: „Spoločnosť 
Pioneer je hrdá na to, že je v čele inovácií 
v oblasti spotrebnej elektroniky. Sme na-
ozaj poctení tým, že sme získali uznanie 
za našu vedúcu rolu od združenia EISA, 
jedného z popredných mienkotvorcov 
v odvetví obrazu a multimédií v Európe. 
Budeme aj naďalej vyvíjať nové inovatív-
ne technológie a produkty, ktoré umožnia 
ľuďom lepšie vychutnávať si obraz a zvuk 
ako nikdy predtým.“

Redakcia v spolupráci so  spoločnosťou BaSys 
Czech & Slovak Foto: BaSys Czech & Slovak 

európsky blu-ray prehrávač 
2009 – 2010

Združenie EISA je najväčšia vydavateľská 
multimediálna organizácia, ktorá združuje 
50 časopisov zameraných na audio, mo-
bilnú elektroniku, video a fotografovanie 
z 19 európskych krajín. Každý rok porota 
zložená zo šéfredaktorov všetkých člen-
ských časopisov združenia EISA vybe-
rá pozoruhodné produkty a technológie  
v rámci širokej škály kategórií audiovizuál-
nych produktov. 

Porota združenia EISA okomentovala svo-
je rozhodnutie udeliť ocenenie prehrávaču 
BDP-LX91 a vysvetlila, že ju obzvlášť za-
ujalo množstvo ponúkaných technológií: 
„Prehrávač Pioneer’s BDP-LX91 je jed-
ným z prvých BD prehrávačov s dostatoč-
ným integrovaným výkonom spracovania 
na dekódovanie formátu Dolby TrueHD aj 
DTS-HD Master Audio. Taktiež ako jeden  
z prvých ponúka plný 7.1-kanálový analó-
gový výstup, čo je skvelé na priame pripoje-
nie k viackanálovým analógovým vstupom 
nových aj starších AV prijímačov. Samo-
zrejme, prehrávač BDP-LX91 ponúka aj 
pripojenie pomocou rozhrania HDMI 1.3a 
a úplnú flexibilitu funkcie Profile 2 BD Live
so 4 GB internej pamäte. Obsahuje tak-

tiež výkonné digitálne spracovanie zvuku, 
pričom ponúka správu basových tónov  
a vlastnú technológiu Adaptive Bit Expan-
sion spoločnosti Pioneer, ktorá u BD dis-
kov interpoluje natívne 8-bitové farby na 
kanál na 16-bitové farby.“

Porotcovia združenia EISA ocenili vyni-
kajúci obraz a kvalitu zvuku prehrávača: 
„Obraz a zvuk je veľkolepý, živý a s množ-
stvom detailov. Najjasnejšie biele farby 

Prestížne ocenenie 
EISA v kategórii 
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Svojimi pohodlnými vlastnosťami potvrdzuje 
tento multi - talent  svoju hodnotu aj na kaž-
dodenné využitie v domácnostiach. Vďaka 
vybaveniu  inovatívnou technológiou ECO 
DECT má nový model od spoločnosti Gi-
gaset Communications efektívnu spotrebu 
energie – a v režime nečinnosti je dokonca 
bez radiácie.

Svojou harmonickou formou a lesklým ex-
teriérom vo farbe čierneho klavírneho laku 
vstúpil telefón Gigaset C590 do kategórie 
módnych prístrojov. Farebné spektrum iko-
nami navádzanej ponuky na TFT displeji 
s veľkosťou 1,8“ (65 000 farieb) je ladené 
do farby dizajnu prístroja. Podľa želania si 
môže používateľ nastaviť veľkosť písma. 
Kombinácia vysoko kvalitného dizajnu a vy-
nikajúceho pohodlia pri používaní presved-
čili porotu reddot o udelení ocenenia „reddot 
design award 2009“ tomuto zariadeniu. Ten-
to model poskytuje nové možnosti v oblasti 
správy volajúcich a kontaktov. Je schopný 
uložiť až do 150 záznamov (vrátane troch 
telefónnych čísel a e-mailovej adresy), ktoré 

môžu byť zoskupené do šiestich rôznych VIP 
skupín. Jednotlivým volajúcim môžu byť pri-
delené rôzne zvonenia a farby. Posledných 
30 prijatých hovorov je vždy registrovaných 
v zozname hovorov spolu s časom hovoru 
(CLIP/CNIP). 

Telefón Gigaset C590 je taktiež rodinne 
priateľský a ponúka praktické funkcie ako 
napríklad detskú vysielačku (baby phone 
- monitorovanie izby), zabudovaný budík 
a kalendár narodenín. Telefón umožňuje pri-
jímanie a odosielanie textových správ SMS. 
Inovatívna technológia ECO DECT  (digi-
tálnych bezdrôtových telefónov) znamená, 
že telefón je obzvlášť efektívny v spotrebe 
energie a je charakteristický veľmi nízkou 
úrovňou radiácie. 

Gigaset C590 je dostupný za 59,95 eur (ne-
záväzná odporúčaná cena vrátane DPH). 
Na jednu základňovú stanicu môže byť re-
gistrovaných až šesť slúchadiel. 

Tento telefón bol uvedený na trh u viace-
rých partnerov na Slovensku: v sieti pre-
dajní T-Com a Metro, ako aj u vybraných 
partnerov: Telefónia, Spelex, Mikrohuko, 
Digicom, Victor Business Data, Siemens 
Centrum. Telefón Siemens Gigaset C590 
bol zaradený do produktového portfólia 
T-Comu a s vyššími volacími programami ho 
môžete dostať už za 24,90 eur.     

www.gigaset.com/sk                                         

Ocenený dizajn 
a skvelé pohodlie: 

nový telefón 
Siemens 

Gigaset C590 

V elegantnom čiernom prevedení vám 
predstavujeme nový bezdrôtový telefón 
Siemens Gigaset C590. Jeho luxusný 
vzhľad, ktorý získal ocenenie „reddot 
design award 2009,“ je zavŕšený pozo-
ruhodným farebným TFT displejom, čo 
predstavuje jedinečný nový aspekt v tejto 
kategórii. 



Přitažlivý, radostný a plný čilého ruchu.
Seznamte se s širokým spektrem výrobků a nápadů 
mezinárodních vystavovatelů na Christmasworld. Hledejte 
inspirace na Trend Show. Uspořádejte si své produktové 
portfolio z palety prověřené klasiky i posledních novinek.

Telefon + 420 233 355 246, info@messefrankfurt.cz
Objednejte si vstupenky už nyní na
www.christmasworld.messefrankfurt.com

The World of Event Decoration
29. 1. – 2. 2. 2010
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dekoračné trendy na sezónu 2010 / 2011 
na veľtrhu Christmasworld 

Poctivá remeselnosť, 
moderná prirodzenosť 
a farebná zmes štýlov 

–  to sú dekoračné trendy na budúci rok. 

Emocionálny náboj bujarých večierkov 
a radostných okamihov v nás zanecháva 
hlboké stopy. Poleva na torte na akejkoľvek 
oslave je v podstate ozdobou. Dekoračné 
trendy na sezónu 2010/2011, ktoré sa 
predstavia ne veľtrhu Christmasworld, 
naznačia, aké farby, materiály a motívy 
budú hitom budúcej sezóny. Tento špič-
kový veľtrh dekorácií majú na starosti di-
zajnéri štýlového štúdia bora.herke, ktorí 
rozlišujú štyri hlavné trendy – „Autentický“, 
„Optimistický“, „Excentrický“ a „Grafický“.
V dňoch 29. januára až 2. februára nám 
v hale 9.0 výstava Christmasworld uká-
že, ako sa tieto štyri aspekty dajú veľmi 
prakticky zrealizovať. Niekoľko dizajnérov 
bude každý deň o 11.00 a 13.30 hod od-
povedať na otázky návštevníkov a potom 
bude nasledovať prehliadka so sprievod-
com. Rozdiely medzi jednotlivými štýlmi 
nám priblíži brožúra „Die Schönheit des 
Augenblicks“ (Krása Okamihu), ktorá je 
už k dispozícii. „Úlohou publikácie je v ča-
sovom predstihu obchodníkom poradiť, 
čo bude mať v dekoračnej sezóne 2010 
úspech u rôznych spotrebiteľských sku-
pín. Okrem toho výborne pomôže v prí-
prave na návštevu budúcoročného veľtr-
hu,“ povedala riaditeľka Christmasworld 
Junta Baumannová. 
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Henrich Varga v spolupráci s Happy Materials
Foto: Messe Frankfurt Exhibition GmbH / Petra Welze

Excentrický: Zmes štýlových epoch a kultúr
V excentrickom štýle sa stretávajú rôzne kultú-
ry, epochy a umelecké smery. Úžasné efekty sú 
dosiahnuté použitím ornamentálnej dekorácie, 
optiky zvieracej srsti a rôznych materiálov, na-
príklad zamatu, razenej kože, peria a dreve-
ných koráliek. Farebné parametre štýlu dotvára 
zlato-bronzová a olivová farba, vínová a tmavo- 
rubínová červeň, jantárová žlť a hlboká mod-
rozelená farba. V tomto okúzľujúcom štýle si 
môžeme napríklad vyzdobiť vianočný stôl alebo 
salónik pre luxusnejšiu kokteilovú party – mô-
žete ho použiť pri akejkoľvek radostnej situácii 
plnej dobrých nápadov. 

Grafický: Zlaté a strieborné akcenty
Vzhľad grafického štýlu je športovo elegantný.
Tento trend sa pohráva s geometrickými vzormi 
v rôznych odtieňoch bielej a zamatovo čiernej. 
Miestami na povrch preniká zlatá a strieborná. 
Optickú klamlivosť zaručujú pohyblivé efekty, 
abstraktné tvary a mriežky. Povrchy s vysokým 
leskom vytvárajú prídavný metalický efekt. Sláv-
nostná dekorácia zdanlivo bez námahy zapadne 
do čistých línií.  

Optimistický: Umelecké majstrovstvo v spoje-
ní s modernosťou 
Optimistický štýl je živá téma, ktorá dáva veľký 
priestor kreatívnym schopnostiam a inovatívnym 
nápadom. Zaujme použitím umelých materiálov, 
napríklad plastov, fólií a gumových povrchov 
v kombinácii s remeselnými technikami. Pale-
ta farieb je ohromujúca a zahŕňa farbu moka,  
lososovo-ružovú, tmavočervenú, smaragdovo- 
zelenú, kanárikovo žltú a akvamarínovo modrú. 
Motívy sú razené alebo dierované. Optimistický 
štýl vyjadruje túžbu vytvoriť z pozemských vecí 
niečo zvláštne a usporiadať oslavu pri každej 
príležitosti. 

Autentický: Objavte krásu v jednoduchosti
Pre tento prírodný štýl sú charakteristické sta-
rostlivo opatrované veci a vzácne pamiatky 
s patinou. Spojenie starého a nového dáva ve-
ciam originálne recyklovaný „šmrnc“ – vznikajú 
tak jednoduché, nevyumelkované a svojrázne 
predmety, pre ktoré je typická teplá šeď, olivová 
zeleň, petrolejová modrá, piesková šeď a žiarivo 
biela farba alabastru a čistej bielizne. Autenticky 
vyzerajú prírodné materiály, napríklad vyblednu-
té bielené drevo, bavlna a sklo. Tie sa kombi-
nujú s batikovanými efektmi, pletenými vzormi, 
kvetinovými motívmi a ručnými kresbami. Tento 
štýl kladie dôraz na vzťahy medzi oslavujúcimi 
ľuďmi.   
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„Afrika ma naučila trpezlivosti,“ tvrdí Radu Tesaro 

Kirby, česká výtvarníčka žijúca v Zambii. Narodila 

sa v roku 1979 v Prahe, kde aj prežila väčšiu časť 

detstva. Od svojich osemnástich rokov neustále  

cestovala. Žila v Nemecku, Kanade, ale aj  

na vzdialenom Novom Zélande. 

Po svojom otcovi Milanovi Te-
sařovi, skladateľovi a profesoro-
vi hry na gitaru, zdedila hudobný 
talent. Ten uplatnila v zahraničí, 
kde hrávala po uliciach a koncer-
tovala pre uzavreté spoločnosti 
na rôznych akciách. „Keď som 
v osemnástich rokoch začala 
cestovať, pripravila som si naprí-
klad nejaký koncert pre domov 
dôchodcov. Bolo to dosť amatér-
ske, ale ľudia počúvali. Hudba je 
proste súčasťou môjho života,“ 
spomína Radu Tesaro. 

Od detstva sa však venovala aj 
maľbe. Ako sama vraví, nemyslí 
si, že bola viac nadaná ako iné 
deti. Počas strednej školy maľo-
vala najmä na chalupe v južných 
Čechách. Neskôr odišla ako au-
-pair do Nemecka, kde začala 
robiť portréty, ale sama o nich 
hovorí, že boli „nič moc“. Naj-
viac sa z maliarskeho remesla 
naučila v Kanade. Tu spoznala 
zambijského umelca Richarda 
Kirbyho. V Toronte sa intenzívne 
venovala klasickej maľbe a kres-
be. Vystavovala v galériách 
a popri tom po večeroch hrávala 
na klavír v rôznych reštauráci-
ách a kluboch. „Rok som chodila 
do maliarskej školy k jednému 
Talianovi, kde sme mali aj živé 
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1. Giraffes,  
 95x 70 cm, olej, 2009

2. Time for smoke,  
 75 x 50 cm, olej, 2007

3. Elephant in the forest,  
 80 x 65 cm, olej, 2008 1 2

3
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modely a cvičili sme proporcie. To mi dalo 
pevné základy a pravidlá maľby. Len ško-
da, že to netrvalo dlhšie.“
V roku 2004 sa Radu Tesaro presťahovala 
z Kanady do Zambie. „Do Afriky som po 
prvýkrát zavítala kvôli môjmu terajšiemu 
manželovi. Veľmi dlho som zvažovala, či 
tam ísť alebo nie, ale nakoniec som strach 
a predsudky prekonala.“ V Zambii sa vy-
dala a dnes tam na farme vychováva svo-
ju dcéru Tisu. Posledné roky, odkedy žije 
v Afrike, maľuje denne. Okrem toho sa-
mozrejme vystavuje, dáva hodiny klavíra 
a trávi voľný čas so svojou dcérou. Vďa-
ka pohodlnému životu v Zambii sa môže 
intenzívne venovať tvorbe, ktorú v po-
sledných dvoch rokoch dosť štylizovala. 
Najviac používa techniku olejomaľby na 
plátno. Jej obrazy sú prevažne zamerané 
na africkú tematiku – portréty, krajiny a di-

vokú zver. „Ľudia sú tam úplne iní, nikam 
sa neponáhľajú, pretože čas tam plynie 
odlišne ako u nás. Zambia je pre mňa vo 
väčšine smerov skutočným rajom. Preja-
vuje sa to aj na obrazoch. Myslím si, že 
sú dosť optimistické,“ vyznáva sa Radu 
Tesaro. Jedným dychom však dodáva, že 
maľovanie ani Zambia pre ňu nemusia byť 
definitívou. V konečnom dôsledku Radu 
Tesaro je svetobežníčka a do budúcnosti 
sa veľmi nepozerá. „Najdôležitejšie je, aby 
som dokázala seba a svoju dcéru uživiť. 
Veľkou výhodou je, že maľovať, vystavo-
vať a predávať obrazy môžem kdekoľ-
vek.“

Henrich Varga v spolupráci s Radu Tesaro
Foto: Radu Tesaro     
                                  

4. Fisherman, 90 x 70 cm, olej, 2009

5. African women, 80 x 65 cm, olej, 2009

6. Little girl, 95 x 70 cm, olej, 2009

7. Giraffes in blue, 110 x 70 cm, olej, 2007

8. Salt road, 30 x 35 cm, olej, 2009

5 6
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Intímne zóny v domácnosti majú poskytnúť súkromie a pohodlie, byť zdrojom 
uvoľnenia, zotavenia a načerpania životnej energie. Zariadenie a dispozičné 
riešenie spální je dobré podriadiť vlastnému vkusu a  zásadám,  ktoré pris-
pejú k príjemnej atmosfére a nerušenému spánku. 
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Farby nás sprevádzajú po celý život a ob-
klopujú  všade. O ich  vplyve na ľudskú 
psychiku niet pochýb. Vstupujú do našich 
emócií,  ovplyvňujú  náladu, myslenie aj 
cítenie. Farby sú  mocné,  môžu upokojiť, 
rozveseliť, ale aj podráždiť. Netreba sa ich 
báť, no dobré je, ak sa vyberajú s citom 
a vkusom. Zvlášť do intímnych priesto-
rov, kde trávime mnoho času. Výber fa-
rieb v spálni je podstatný aj z estetického 
hľadiska. Svojou voľbou určujete dôleži-
tý charakter miestnosti, ktorá má slúžiť 
na každodenný oddych a regeneráciu.  
Zásadná otázka, ohľadom farebnosti inte- 
riéru znie, či sa upriamiť na teplé alebo 
studené odtiene pri zariaďovaní. Teplé far- 
by vychádzajú z farieb ohňa a patria do 
nich odtiene žltej, oranžovej, červenej 
a hnedej. Sú väčšinovo považované za 
povzbudzujúce a veselé farby. Medzi stu-
dené sa radia odtiene modrej, zelenej, 
tyrkysovej a sivej, ktoré dokážu navodiť 
uvoľnenie a pokoj. Často dostávajú prí-
vlastky čisté alebo svieže.  Niekto vo sve-
te farieb preferuje kombináciu tónu v tóne, 
niekomu sa páči ostrý kontrast. Preto vý-
ber podriaďte svojim špecifickým potre-
bám a požiadavkám tak, aby vám farby 
v spálni pocitovo vyhovovali, ale zároveň 
ladili aj s ostatným interiérom. Prípadná 
konzultácia plánovanej farebnosti s by-
tovým architektom alebo odborníkom na 
dizajn určite nie je zbytočná. V intímnych 
zónach domácnosti sú principiálne odpo-
rúčané najmä svetlé a pastelové odtiene.  

Ak sa práve rozhodujete, aké hlavné či do-
plnkové farby v spálni zvoliť, tu je niekoľko 
tipov, podľa ktorých môžete vyberať:  



MODRÁ,  hlavne vo svetlom odtieni, je reprezentantom 
komunikácie a uvoľnenia. Nedráždi oči a pôsobí upokoju-
júco. Pri jej nadbytku v tmavom odtieni môže pôsobiť na 
citlivých ľudí depresívne.  

BIELA farba vyznieva čisto a svetlo. Predstavuje nevin-
nosť a kultivovanosť. Mnoho bielej však pôsobí studeno 
a unavuje oči, preto sa odporúča kombinovať s inými, 
teplými farbami.  



ZELENÁ  je farba prírody,  symbolizuje rozvoj, rast a re-
generáciu. Považuje sa za veľmi pozitívnu farbu, pretože 
upokojuje nervy aj zmysly. Prispieva k rovnováhe a har-
mónii prostredia.  

ČERVENÁ   predstavuje vášeň a dynamiku. Pôsobí po-
vzbudzujúco a dáva impulz k vysokej výkonnosti, preto 
v spálni s červenou farbou narábajte opatrne.  
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ORANŽOVÁ  je symbolom optimizmu a mladistvosti. 
Podporuje kreativitu, srdečnosť a sebadôveru, zaháňa 
depresie a nespokojnosť. Oranžové plochy podnecujú  
k pozitívnym zmenám a ku aktivite. 

ŽLTÁ  zahreje a prináša chuť do života. Prispieva k ocho-
te meniť sa a zdokonaľovať sa, vyvoláva spokojnosť, ra-
dosť a inšpiráciu. 

Dispozičné riešenie

Tak, ako pri zariaďovaní spálne je dôležité 
vedieť, že tmavé farby miestnosti opticky 
zmenšujú a svetlé odtiene priestory zväč-
šujú a prevzdušňujú, rovnako dôležité je aj 
správne dispozičné riešenie tejto časti do-
mácnosti. S ohľadom na pokojný a neru-
šený spánok by intímne zóny domu a bytu 
nemali byť orientované smerom k frek-
ventovaným komunikáciám alebo k mies-
tam, ktoré sú zdrojom hluku či zápachu. 
Porovnateľne podstatná je aj orientácia 
na svetové strany. Ak sa rozhodnete pre 
východnú stranu, počítajte s tým, že vám 
do spálne budú prenikať slnečné lúče už 
včasne ráno. Ak chcete dosiahnuť opačný 
efekt, spálňu orientujte na sever. Optimál-
ne rozmery spálne sú také, ktoré prirodze-
ne umožňujú umiestnenie jej základného 
vybavenia. Obvyklým zariadením oddy-
chovej a relaxačnej časti domácnosti sú 
postele, nočné stolíky a úložné priestory. 
Pri plánovaní dispozičného riešenia po-
čítajte s minimálnymi rozmermi dvojlôžka 
160 cm x 210 cm a s pohodlným priecho-
dom medzi nábytkom, prípadne stenou, 
v šírke okolo 80 cm. Ak váš interiér dis-
ponuje veľkorysými priestormi, o to účel-
nejšie a efektívnejšie môžete plánovať  
i dôležité úložné priestory. 
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bé módne odtiene klasických skríň sa ra-
dia napríklad zelený zázvor alebo modré 
alumínium. Drevotriesky, z pohľadu tech-
nológie výroby, sú zaradené do emisných 
tried, ktoré vypovedajú o množstve emisií 
formaldehydu a iných lepidiel použitých 
pri ich výrobe. Sú začlenené v triedach 
od E1, cez E2, až po E3. Ak si chcete za-
bezpečiť čo najvyššiu ochranu zdravia, 
orientujte sa na stupeň E1, ktorý má mini-
málne množstvo týchto emisií. Moderné, 
samostatne stojace skrine, majú obvykle 
vnútorné vybavenie zložené z políc, zá-
vesných tyčí a zásuviek. Sú praktické, 
často rozšírené o rôzne segmenty, ktoré 
umožňujú ich efektívnejšie využitie. 

Vstavané skrine

Tento typ úložných priestorov sa obvykle 
zhotovuje na mieru. Prirodzená požiadav-
ka na vstavané skrine je harmonické za-
komponovanie do interiéru, s maximálne 
možným praktickým využitím. V domác-
nostiach sú preferované najmä modely 
s veľkorysým vnútorným priestorom, po-
zdĺž celej steny, často až po strop. Obľú-
bené varianty vstavaných skríň sú s po-
suvnými dverami. Pri ich výbere dbajte 
na to, aby posuvný systém bol vybavený 
gumovými kolieskami, ktoré zabezpečia 
nehlučnosť pri manipulácii. Ďalej preferuj-

FIALOVÁ  môže spálni dodať charakter noblesy aj tajom-
nosti. Podporuje relaxačné a meditačné nálady. Nakoľko 
nie je takzvaná základná farba, dá sa s ňou vytvoriť  teplý, 
aj studený efekt.  

Úložné priestory 

Módne trendy v zariaďovaní interiérov sú 
tak trochu skladačkou, v ktorej všetko so 
všetkým súvisí. Ak sú v súčasných mo-
derných domácnostiach domov či bytov 
preferované čisté línie, množstvo voľného 
priestoru v spoločenských zónach so sub-
tílnymi nábytkovými zostavami, jasne z to-
ho vyplýva aktuálna potreba buď  samo-
statne stojacich alebo vstavaných skríň, 
ktoré sa obvykle situujú do spální. Ideálne 
je, ak si rodina priestorovo môže dovoliť 
samostatný šatník, ktorý poslúži ako úlož-
ný priestor pre takmer celú domácnosť.

Samostatne stojace skrine

Klasické skrine, ktoré poznáme najmä 
z domácností našich starých mám, sa 
už pomaly z interiérov vytrácajú. Nap-
riek tomu je však stále veľa používateľov, 
ktorí nachádzajú v podobe tohto úložného 
priestoru nesporné estetické i účelové vý-
hody. Samostatne stojace skrine sú naj-
častejšie vyrábané z dreva. Obľúbenými 
materiálmi sú dreviny z listnatých stromov, 
aj z ihličnanov. Cenovo výhodnejšou ver-
ziou sú skrine z drevo – vláknitých dosák, 
z takzvanej drevotriesky. Vybrať si môže-
te zo širokej škály materiálov: dub, buk, 
javor, agát, orech, jelša, čerešňa, breza, 
oliva, losos, kalvados a mnoho iných. Na 
trhu sú k dispozícii v širokej škále tradič-
ných i netradičných farieb. Medzi novodo-

RUŽOVÁ  farba charakterizuje lásku a romantiku, preto 
sa do intímnych priestorov hodí. Symbolizuje aj zdržanlivú 
eleganciu a jemný životný štýl. 
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rá má plniť funkciu odkladacieho priestoru 
pre takmer celú domácnosť. Obvykle sa 
i na takéto univerzálne šatníky odporúča-
jú účelné posuvné systémy miesto klasic-
kých dverí. Vnútorné vybavenie šatníkov 
pozostáva zo sústavy vertikálnych alebo 
horizontálnych políc, prípadne otočných 
políc, ďalej tyčí na vešiaky, zásuviek, 
kontajnerov, skriniek a mnoho ďalších 
doplnkov. Ojedinelosťou nie sú ani roz-
mernejšie stojanové mobilné vešiaky na 
kolieskach, ktoré podľa aktuálnej potreby 
poľahky z miestnosti vyberiete a zas vloží-
te späť. Sú ideálne z dôvodu jednoduchej 
manipulácie. Z praktických dôvodov sa aj 
samostatný šatník často umiestňuje prá-
ve pri spálni a odporúča sa doň inštalo-
vať osvetlenie. Vybrať si môžete celkové, 
bodové alebo kombinované. Neopomeň-
te vetranie, to by malo byť zabezpečené 
minimálne cez dvere alebo cez steny, ak 
miestnosť nedisponuje oknom. Módne sú 
aj šatníky s trojuholníkovým pôdorysom, 
umiestnené v rohu veľkých miestnos-
tí. Do väčšiny šatníkov je potrebný malý 
rebrík, alebo schodíky, ak chcete využívať 
aj priestor vo vyšších polohách. Okrem 
šatstva a obuvi sa v takýchto rozmerovo 
väčších odkladacích zónach nájde miesto 
i na športové náradie, domáce spotrebiče 
a mnoho iných dôležitých vecí z domác-
nosti.    

Andrea Rozborová 
Foto: archív firiem 

te modely s poistkou, proti nežiaducemu 
vybočeniu z koľajníc. Tie, spolu s profilmi
a rámami, sú najčastejšie vyrábané z hli-
níka alebo ocele, a to v mnohých farbách 
a odtieňoch. Tieto materiály sú charak-
teristické trvácnosťou a odolnosťou voči 
mechanickému poškodeniu. Hliník je 
navyše výnimočne pevný a nepoddajný, 
všeobecne považovaný za vhodný mate-
riál na tieto účely. K bežnému vybaveniu 
vnútra vstavaných skríň patria tyče, police, 
drôtené koše a zásuvky. Nakoľko väčšina 
vnútorného vybavenia je projektovaná 
s maximálnou možnosťou variability, ďalej 
si môžete vybrať z množstva tipov políc 
na obuv, vešiakov na nohavice, kravaty či 
opasky, ako aj škatúľ na bielizeň a iné do-
plnky. Vstavané skrine sa všeobecne vy-
značujú prehľadným a funkčným vnútor-
ným vybavením. Ich nespornou výhodou 
je možnosť trvalého umiestnenia všade 
tam, kde by daný priestor nemal iné prak-
tické využitie. Ideálne sú zošikmené pod-
krovia, plochy pod schodiskami, výklenky 
v stenách a podobne.

Šatníky   

Sú odporúčané najmä tam, kde je k dis-
pozícii veľkorysý priestor. Je to buď miest-
nosť, alebo oddelená časť miestnosti, kto-

HNEDÁ, hlavne v svetlom odtieni, navodzuje pokojnú 
atmosféru, pocit istoty a pohodlia. Vyžaruje tak zvané pri-
ateľské frekvencie a prispieva k rovnováhe, najmä v pas-
telových odtieňoch je v spálni vítaná. 

BÉŽOVÁ  evokuje útulnosť a spätosť s prírodou. Je pova-
žovaná za prírodnú farbu, ktorú je možné preferovať tak 
pri výbere podlahy, ako aj nábytku a textílií.
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Cesta 
k novej kúpeľni
Čo by ste mali urobiť predtým, než pristúpite ku stavbe novej kúpeľne: zís-
kať dostatok informácií! Nová kúpeľňa a toaleta môžu byť, podľa odborníkov, 
kompletne hotové už za 6 až 8 týždňov. Pokiaľ sú pri rekonštrukcii inštalačné 
predstenové prvky, ide to ešte oveľa rýchlejšie. V takom prípade môže zákaz-
ník už po desiatich dňoch ležať uvoľnene v kúpacej vani.

To znie celkom ako riešenie bez stresu, čo 
aj je – za predpokladu, že tomu predchád-
zala dostatočná príprava, ktorá znie takto: 
informovať sa. O produktoch, technických 
podrobnostiach a finančnej náročnosti.
Hlavným štartovacím bodom sú napríklad 
výstavy, na ktorých prezentujú výrobcovia 
a predajcovia novinky a trendy v obore 
– od jednotlivých usporiadaní umývacích 
plôch až po kompletné riešenie všetkých 
zariadení.

Plánujeme a rozhodujeme sa

Kto plánuje novú kúpeľňu, má často pre-
bytok jedinej veci: otázok. Ktoré produkty 
sú na trhu? Ako vyzerajú aktuálne trendy 

vo vývoji zariadenia kúpeľní? Aké sú tech-
nické možnosti? Ktoré dlaždice sa hodia 
ku ktorým obkladom? Ako vyzerá dokona-
lé rozdelenie priestoru? A tak ďalej, a tak 
ďalej, a tak ďalej. 

Množstvo otázok, ktoré môžu zastrašiť 
nejedného stavebníka pred uskutočnením 
stavebného alebo rekonštrukčného záme-
ru. Odborníci preto radia držať sa plánu, 
ktorý obsahuje následujúcich päť krokov:

1. Porozprávajte sa o vašich zámeroch so 
špecializovaným remeselníkom. 

2. Navštívte kúpeľňové štúdio predajcu 
(tým získate prvý prehľad). 

1
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1. Kúpeľňové štúdio zobrazuje, ako detaily ovplyv 
 nia celkový dojem kúpeľne. Tu ovládacie tlačít- 
 ko Visign for More 104 značky Viega nad toa-  
 letou podporuje pôsobenie obkladu, namiesto  
 toho, aby ho rušilo. 

2. Tu sa dajú vyskúšať všetky kombinácie výrob-  
 kov a materiálov. 

3. Splachovacie tlačítka WC Visign for More znač- 
 ky Viega sú vhodné pre všetky v kúpelni použí-  
 vané trendvé matriály, ako je drevo, sklo, chróm  
 a ušlachtilá oceľ. 

3. V individuálnom rozhovore u predajcu 
(kde si môžete dohodnúť rozhovor s re-
meselníkom) by malo ísť o upresnenenie 
voľby produktov, technické špecifikácie 
a o určenie ceny celého projektu. 

4. Nechajte si naplánovať celú kúpeľňu 
podľa vašich predstáv, najlepšie s pomo-
cou 3D – programu. 

5. Nechajte si na základe tohto plánu 
predložit finančnú ponuku.

2

3



5

4

Kúpeľňové štúdia ukazujú vkusnosť kú- 
peľní

Časovo najnáročnejším, avšak najkraj-
ším krokom je návšteva predvádzacích 
priestorov alebo špecializovaných výstav, 
pretože sa to dá v súčasnej dobe porov-
nať s návštevou umeleckej expozície. Kto 
má šťastie, bude si môcť prehliadnúť aj 
pätnásť rôznych kúpeľňových oddelení.  
V dnešnej dobe sa predajcovia prispôso-
bili požiadavkám zákazníkov, ktorí hľa-
dajú omnoho viac než len kúpaciu vaňu, 
sprchu alebo armatúru. Hľadajú skôr 
celkové riešenie, ktoré zobrazuje ich ži-
votný pocit. Preto sa jedná skôr o unikát 
než o obyčajnú kúpeľňu. Vkus zákazníka 
a kompetentné poradenstvo rozhodujú  
o zladení keramiky s nábytkom, dlaždi-
cami a príslušenstvom. „Pri náročnom 
vytváraní kúpeľne sa v žiadnom prípade 
nesmie zabudnúť na zdanlivé drobnosti. 
Vhodným príkladom sú splachovacie tla-
čítka. Kedysi na ne nikto nemyslel, hoci 
môžu mať veľký vplyv na vzhľad kúpeľ-
ne,“ upozorňuje Stanislav Šeliga zo spo-
ločnosti Viega.

V dobrých kúpelňových štúdiách venujú 
predajcovia svojim zákazníkom v prípade 



4.  Nový vývoj zdanlivo prostého, ale predsa   
 len dôležitého prepojenia medzi človekom 
 a technikou: Visign for Style spoločne so 
 splachovacími tlačítkami série Visign for More  
 zvýši úroveň kúpeľne na úplne novú estetickú  
 úroveň. 

5. Inštalačné prvky predstenového systému Step 
 tec značky Viega, v tomto prípade rozdelí kúpeľ- 
 ňu a člení ju vhodne do samostatných priestorov. 
 
6.  Poradcovia v kúpeľňových štúdiach vám vždy  
 radi pomôžu.

potreby aj dlhší čas. Umožnia im vyskú-
šať si rôzne varianty zariadenia, porov-
návať vzory dlaždíc a ich kombinácie so 
vzorkami dreva od výrobcov kúpeľňového 
nábytku, predvedú rôzne varianty sprcho-
vých kútov umiestnených na úrovni podla-
hy, kde môžu byť dnes vhodne používané 
sprchové žlaby zo skla. 

Ale ani skúšobné ležanie vo vani, lomco-
vanie sprchovými dverami či zástenou ale-
bo overovanie ľahkosti chodu armatúr, nie 
sú pre skúseného poradcu prekvapením. 
Práve naopak, väčšina výrobcov preferuje 
vyskúšanie svojich výrobkov a predajcom 
slúži toto overovanie tak isto ako motivá-
cia, aby v predajniach ponúkali čo najširší 
sortiment rôznych výrobkov.

Vráťme sa k spomenutému prvému bodu: 
hneď na začiatku, ešte pri vzniku celého 
projektu, by sme mali spolupracovať s od-
borníkmi z oblastí potrebných remesiel. 
Dlhoročné skúsenosti ukazujú, že je po-
trebné viesť intenzívne a často aj početné 
poradenské rozhovory. Pri rekonštrukcii 
kúpeľne sa totiž musí zladiť viac reme-
selných oborov, a preto je nutné dodržať 
harmonogram prác. V tomto prípade sa 
často používa termín: „Kúpeľňa z jednej 
ruky“, čo znamená, že jeden remeselník 
koordinuje všetky práce a je zároveň aj 
kontaktnou osobou pre klienta.

111

Ešte jeden bod, ktorého sa mnohí obávajú, 
by ste mali s remeselníkom prebrať hneď 
na začiatku, a ktorý je rovnako dôležitý 
ako celý projekt kúpeľne – výber správ-
nej predstenovej techniky. Aj keď tu môžu 
pomôcť znalosti získané z odborných ča-
sopisov o bývaní alebo tématických inter-
netových stránok, tak ako aj stránok vý-
robcov. Potom už rekonštrukcii nič nebráni 
a je treba už len premeniť ponuku predaj-
cov na stavebnú dokumentáciu a kúpeľňa 
snov je skoro hotová.

Redakcia v spolupráci  so spoločnosťou Viega
Foto: Viega
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r e l a x
Plnohodnotný relax si pýta úplné uvoľnenie tela i mysle. 
Už len slová ako masáž, wellness či sauna navodzujú 
príjemný stav duše a túžbu po oddychu. V zime prichá- 
dza ten pravý čas, aby sme si dopriali takúto celkovú re- 
generáciu, uvoľnili sa a vnímali všetky blahodarné účin-
ky. Obklopme sa príjemnými vecami a doprajme si sku-
točný oddych, ktorý si po celoročnej námahe zaslúžime. 
Skutočne k tomu netreba veľa, stačí sa len inšpirovať. 
Relaxujte spolu s nami.
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Počas zimného dňa, alebo v deň, keď nás práca vyslovene zahalí stresom 
a množstvom nesplniteľných úloh, nás často utešuje myšlienka na teplú 
večeru v kruhu rodiny a na horúcu sprchu v intimite našej kúpeľne. Či 
sa už necháme vodou len pokropiť, pustíme si vodopád, alebo dovolíme 
mäkkým prúdom vody, aby nás hladkali po tele – vždy je to relax.

Očista  
pod sprchou 
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Sprchy poznáme dvojaké: hlavové a ruč-
né. S tými hlavovými sme sa mnohí stretli 
ešte na internátoch či na vojenčine, kde 
predstavovali to jednoduchšie riešenie. 
Umožňujú nám po zapnutí nechať vodu 
padať priamo na naše unavené hlavy, bez 
toho aby sme mohli prúd vody ovládať 
v jeho smere. Na presne cielený prúd vody 
nielen zhora nám zas slúžia ručné sprchy. 
V minulosti sa používalo buď jedno, alebo 
druhé riešenie. V súčasnosti sa hlavové aj 
ručné sprchy najčastejšie montujú spolu 
a sú zabudované v paneloch. Typický spr-
chový panel tvorí viacero častí: samotný 
panel, hlavová a ručná sprcha, batéria, 
ovládacie prvky a zvyčajne nechýbajú 
ani masážne trysky. Pre užívateľa veľmi 
konformné sú sprchové panely s termo-
statickými batériami, na ktorých je teplo-
ta prednastavená pri montáži (výrobca ju 

nastavuje na 38°C), takže vodu netreba 
príliš doregulovať, čím sa šetrí množstvo 
spotrebovanej vody a nehrozí ani riziko 
obarenia, čo ocenia hlavne rodiny s deť-
mi, alebo staršími členmi domácnosti. 
Moderné sprchové systémy sú vybavené 
sprchovými hlavicami, ktoré sú zvyčajne 
otočné. Ergonomicky tvarované hlavice 
možno nastavovať otáčaním, a tak sa dá 
pohodlne nastaviť rôzny typ prúdu vody. 
Pri sprchovaní si tak môžeme vychutnať 
sprchový dážď, perlivý prúd či masážny 
prúd vody. Jemná mechanika sprcho-
vých hlavíc má zvyčajne zabudovaný 
vyberateľný disk a sitko na zachytávanie 
nečistôt. Elastické trysky zase zabraňujú 
usadzovaniu vodného kameňa. Sprchy sa 
často vyrábajú z konštrukčného nerozbit-
ného plastu alebo z ľahkých zliatin. Majú 
vysokú kvalitu povrchovej úpravy. Odpo-

rúča sa, aby sa hlavová sprcha montovala 
najmenej 100 mm nad hlavou najvyššieho 
člena rodiny. 



Na trhu možno nájsť množtvo ručných aj hlavových spŕch – od 
rôznych výrobcov, v rôznej cenovej hladine, v rozmanitých di-
zajnových štýloch. Veľkometrážne kúpeľne nám toho dovoľujú 
viac – zmestí sa do nich naozaj čokoľvek a máme k dispozícii 
aj mnoho spôsobov, ako detailmi nechať vyniknúť štýl. Čo však 
s malými kúpeľňami, ktoré sú realitou mnohých našich panelo-
vých bytov? „Do malých kúpeľní si vyberte sprchu, ktorá je ultra 
tenká vo svojom dizajnovom prevedení a ponúka vám dostatok 
flexibility vo všetkých smeroch,“ hovorí Ing. Vladimír Kozánek
zo spoločnosti Kludi. „A-QAi už podľa názvu napovedá, že ide 
o sprchu, ktorá vám poskytne dostatok potešenia vo svete očisty. 
Jej ručná sprcha a sprchová tyč sú veľmi úsporné voči priestoru, 
takže sa hodí i do malých kúpeľní. Ideálna je, ak sa chystáte na 
rýchlu rekonštrukciu, prajete si ušetriť miesto a zároveň si túžite 
vychutnať najnovší dizajn a komfort súčasných technológií.“ Ako 
hovorí Ing. Kozánek, táto plochá ručná sprcha, hrubá len 2 cm, má 
priemer až 137 mm, takže poskytuje komfortne veľký a objemný 
prúd perlivého vodopádu, ktorý vyteká z 90 otvorov sprchovej hla-
vice. Hlavicu sprchy možno prestaviť až o 300°, a to v 6 krokoch 
po 50°. Nižšia či vyššia poloha sprchy sa ľahko nastavuje pomo-
cou bežca ťahom hadice alebo tlakom zdola, otočná sprchová tyč 
zväčšuje sprchový rádius, malá vzdialenosť od steny po montáži 
šetrí miesto v kúpeľni. Ručná sprcha disponuje špeciálne predĺ-
ženými samočistiacimi dýzami odolnými voči usadzovaniu vodné-
ho kameňa a tepelne neutrálnu rukoväť. Sprchu možno používať 
ako ručnú sprchu, ale aj ako hlavovú sprchu. Vďaka integrovanej 
brzde na bežci drží pevne aj pri vysokom tlaku púšťanej vody. 

Simona Klérková 
Zdroj fotografií: Kludi
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STILLA
kúpel’nové štúdio

Vajanského nábr. 9
811 02 Bratislava
tel: 02/ 5263 5274
fax: 02/ 5263 5276
studio@stilla.sk
www.stilla.sk

od 1.– 30. 6. 2009 zl’ava15% na tieto 3 série obkladov

Kasai LifeTendence

HYDROTECT: Jedinečná povrchová úprava má pri aktívnom 
pôsobení vody a svetla samočistiaci účnok. Rozkladá baktérie 
a riasy. Odbúrava zápachy a zabezpečuje jednoduchú čistitelnost’ a 
to s doživotnou zárukou.

do konca  februára 2010 zľava 15%  na tieto 3 série obkladov 

STILLA
kúpeľňové štúdio

Vajanského nábr. 9
811 02 Bratislava
tel: 02/ 5263 5274
fax: 02/ 5263 5276
studio@stilla.sk
www.stilla.sk

HYDROTECT: Jedinečná povrchová úprava má pri aktívnom
pôsobení vody a svetla samočistiaci účinok. Rozkladá baktérie 
a riasy. Odbúrava zápachy a zabezpečuje jednoduchú čistiteľnosť a to 
s doživotnou zárukou. 
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Sauna je miesto ako stvorené pre chvíle pohody, odpočinku a uvoľnenia. Ak 
je situovaná v domácom prostredí, poskytuje maximálny komfort pri fyzickej 
i psychickej hygiene a regenerácii. Pričom vytvorenie vlastnej wellness oázy 
v dome či byte nie je priestorovo ani  technicky náročným úkonom.

vo vlastnej kúpeľni
 Wellness oáza

Aktuálnym celosvetovým trendom je po-
užívanie infračervených kabín, parných 
boxov a suchých sáun v domácnostiach, 
ako bežnej súčasti vybavenia moderných 
kúpeľní. Príjemný relax v pohodlí domova 
má navyše i mnohé ozdravné účinky. Sau-
novanie prispieva k odbúravaniu napätia 
a stresu, k otužovaniu organizmu a výraz-
ne napomáha aj v prevencii pred civilizač-
nými chorobami. Svojim blahodarným pô-
sobením prispieva tak ku telesnej, ako aj 
k duševnej regenerácii celého organizmu. 

Infračervené kabíny

Relax v prostredí infračervených lúčov je 
jednou z alternatív zdraviu prospešného 
odpočinku. Infračervené svetlo produkuje 
dlhovlnné žiarenie s rozmermi 7 až 9 mi-

krónov. Jedná sa o vlnovú dĺžku pod úrov-
ňou červeného svetla, ktoré nie je voľným 
okom viditeľné. Z tohto dôvodu je infračer-
vené svetlo vnímané ako teplo.  Optimálne 
zabezpečuje očisťujúce potenie ľudského 
tela pri relatívne nízkej teplote, ktorá je 
odporúčaná v limite od 40 do 60° C. Na 
základe tohto nízkeho teplotného rozpätia 
si relaxáciu v infrakabíne môžu dopriať 
i ľudia s kardiovaskulárnymi a dýchacími 
problémami. Infračervené žiarenie má 
totožnú vlnovú dĺžkou so slnečným žia-
rením a preniká až niekoľko centimetrov 
pod ľudskú kožu. Vniká priamo do tkanív, 
svalov i kĺbov. Jeho pôsobením sa uvoľ-
ňujú  aj nervy a cievy, čím je podporovaná 
dôležitá látková výmena v organizme. Hy-
pertermická liečba sa vo väčšine prípadov 
môže indikovať aj ľuďom s ochoreniami kĺ-
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bov, svalov a kostí, ako aj pri kožných pro-
blémoch, kŕčoch a bolestiach hlavy. Sau-
novanie v infračervených kabínach patrí 
k pokrokovým formám duševnej i telesnej 
regenerácie, s mnohorakými terapeutic-
kými účinkami. Odborníci uvádzajú, že 
vďaka infračervenému žiareniu vylúčený 
pot z organizmu obsahuje 80 % vody a až 
20 % tukov, cholesterolu a iných toxínov. 

Pred saunovaním a počas neho je po-
trebné dodať telu väčšie množstvo teku-
tín, aby nenastala dehydratácia. Medzi 
odporúčané nápoje patria čaje, minerálne 
a stolové vody, ako aj čistá voda. 

Infrasaunu je možné situovať v domácnos-
tiach nielen do rozlohovo veľkorysých in-
teriérov domov, ale i bytov. Stačí, ak máte 
k dispozícii pôdorysné priestory  o rozlohe 
približne  800 x 1000 mm.  Samotné kabí-
ny sú zložené z drevených panelov, kto-
rých odborná montáž predstavuje iba pár 
hodín. Vnútro disponuje drevenou lavicou 
pre jednu až dve osoby. Najčastejšie na 
jednej zo stien je umiestnený dotykový 
displej, ktorým  sa jednoducho nastavuje 
teplota a ďalšie funkcie. Dvere kabíny sú 
obvykle z priezračného tvrdeného skla, 
prípadne v módnej kombinácii s drevom.   

Parné boxy

Sprchovacia kabína s parným agregátom 
je hitom dnešných moderných kúpeľní. 
Parná sauna blahodarne pôsobí na pokož-
ku, zbavuje telo toxických látok a posilňu-
je imunitný systém ľudského organizmu. 
Unikátny efekt tohto takzvaného turecké-
ho kúpeľa je dosahovaný striedaním po-
bytu v teplej pare a následným rýchlym 
a dôkladným ochladením tela studenou 
vodou. Z tohto dôvodu samotné boxy dis-
ponujú väčšinou kvalitnými sprchovacími 
systémami. 

Hlavové alebo ručné sprchy sú často za-
budované vo vertikálnom panely, obvykle 
na plastovej doske s oceľovou výstužou. 
Typický sprchový panel sa skladá zo sa-
motného panelu, hlavovej a ručnej sprchy, 
z batérie, z ovládacích prvkov, prípadne 
s masážnymi tryskami. Výsadou pokroko-
vých sprchových systémov sú špeciálne 
hlavice, ktoré môžu byť otočné, čo pri-
spieva k maximálnemu komfortu pri po-
užívaní. Nie zriedkavo je v nich zabudo-
vané aj štýlové osvetlenie. Mnohé modely 
s kombinovateľnou hlavicou sú flexibilné,
teda nastaviteľné podľa individuálnych 
potrieb užívateľov. Ojedinelosťou vyba-

venia parných boxov nie sú ani ultraplo-
ché hlavice, ktoré majú hrúbku len okolo 
dvoch centimetrov, a to popri zachovaní 
dostatočne veľkého a bohatého prúdu 
vody. Ergonomicky tvarované hlavice je 
možné nastavovať otáčaním, pre rôzne 
typy účinkov tryskajúcej vody. Vybrať si 
môžete z viacerých druhov prúdov. Na 
upokojujúce sprchovanie je obľúbený tak- 
zvaný mäkký prúd vody. Ihličkový prúd 
vody, ktorý je rovnako často využívaný, 
pôsobí zasa povzbudzujúco. Ak si po 
parnom kúpeli chcete následne užiť aj 
dokonalú masáž tela, určite radi absolvu-
jete sprchový kúpeľ, s tak zvaným tvrdým 
prúdom vody. Stačí si sprchovú hlavicu 
nadstaviť na pulzačný prúd a vďaka jeho 
bodavým účinkom dosiahnete blahodarné 
prekrvenie pokožky tela komplexne. Zaru-
čený relaxačný zážitok vám sprostredkujú 
rotujúce komôrky v hlavici, ktoré dokážu 
vodu stláčať dovtedy,  kým sa neodkryje 
výstupný otvor. 

Sprchové systémy v moderných parných 
boxoch sú obvykle kreatívnych ladných 
tvarov, vyrobené  z kvalitných materiálov. 
Napríklad z ušľachtilej a nehrdzavejúcej 
ocele, z chrómu a iných materiálov, ob-
vykle s matnou alebo lesklou povrcho-
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Suché sauny

Inštalácia suchej sauny je reálna nielen 
v dome ale aj v byte, nakoľko minimálne 
postačujúce rozmery pôdorysu na jej vy-
budovanie sú cca 2000 x 2000 mm. Do 
takéhoto priestoru sa pohodlne zmestia aj 
dve úrovne lavíc so šírkou okolo 60 cm. 
Na ochladzovanie tela po saunovaní sa 
obvykle používa samostatný sprchový 
kút. Preto je vhodné priestorovo myslieť 
na jeho umiestnenie v čo najtesnejšej blíz-
kosti suchej sauny. Zástenu sprchového 
kúta môže tvoriť plast alebo tvrdené sklo, 

pravé i umelé. Optimálna hrúbka sklenej 
výplne by sa mala pohybovať od troch do 
osem milimetrov. Z hygienických dôvodov 
sa odporúča výplň so špeciálnou antibak-
teriálnou úpravou, ktorá prispieva k zdra-
votnej nezávadnosti materiálu. Okrem 
iného, zabraňuje aj usadzovaniu nečistôt 
a vodného kameňa. Z estetického hľadis-
ka máte na výber z mnohých druhov vý-
plní, od čírych, cez mliečne, až po rôzno-
farebné originálne sklá. Zriedkavosťou nie 
je ani aplikácia skiel s dekoratívnymi mo-
tívmi a plastickými ornamentmi. Samotná 
zástena môže byť buď bez rámov alebo 
v rámoch, s klasickým otváraním na pán-
toch, alebo s lietacím otváraním, smerom 
von i dnu. Ak potrebujete ušetriť miesto, 
vtedy je ideálne posuvné otváranie alebo 
atraktívny skladací systém. 

vou úpravou. Spravidla disponujú dobrou 
odolnosťou voči mechanickému poškode-
niu. Kabína parného boxu je ďalej vyba-
vená parným agregátom a digitálnym dis-
plejom, ktorým je možné ovládať všetky 
funkcie. Snaha výrobcov o čo najjedno-
duchšie ovládanie cez ovládací panel je 
efektívna, nakoľko technológie prechá- 
dzajú neustále dômyselnejšími pokro-
kovými inováciami. Okrem vyvíjača pary 
a parného generátora je ďalším praktic- 
kým príslušenstvom boxu aróma-čerpadlo. 
Ním môžete navyše do vnútorného pro-
stredia kabíny dávkovať aj vonné esencie. 

Bylinné extrakty v ovzduší s parou výraz-
ne zvyšujú pozitívne účinky vlhkého tepla 
cestou aromaterapie. Odborníkmi odporú-
čané optimálne nadstavenie teploty pary 
v parnom boxe je od 45 do 53 °C.  Para  
však spôsobuje vysokú vlhkosť, čo zo-
hľadňuje aj jej konštrukcia. Preto povrchy 
vnútorných stien sú obvykle vybavené ke-
ramickými obkladmi, akrylátovými doska-
mi alebo inými, teplu odolnými, plastmi. 
Vnútro kabín je zariadené účelne, väčši-
nou s viacerými  poličkami a samozrejme, 
pohodlným sedením, či ležaním. 

Aktuálnym trendom v oblasti dizajnu ka-
bín zvnútra i zvonka sú jednoduché čisté 
línie, ktoré sa stávajú symbolom noblesy 
a luxusu. Aj vďaka príjemnému osvetle-
niu  sa väčšina kabín mení na prostredie 
plné pocitov a zážitkov. Vybrať si môžete 
z bohatej ponuky obľúbené odtiene fa-
rebného spektra podľa vlastného vkusu 
a potreby. Okrem osviežujúceho emocio-
nálneho efektu sú svetlá vo väčšine mo-
delov aj hospodárne. LED žiarovky, ktoré 
sa v parných boxoch obvykle nachádzajú, 
sú v súčasnosti považované za naozaj 
úsporné svetelné zdroje s jedinečnými 
vlastnosťami. Produkujú minimálne množ-
stvo vyžarovaného tepla, ich pracovná 
teplota je len okolo 45 °C a disponujú níz-
kou spotrebou elektrickej energie. Parné 
boxy vďaka svojím rozmerom, od 800 x 
1000 mm, umožňujú inštaláciu aj v men-
ších priestoroch, čím prispievajú k zvýše-
niu komfortu dennej hygieny a relaxu vo 
väčšine domácností.   



121

Trendom vo svete sprchovacích kútov sú 
módne sprchové systémy zabudované 
v stene alebo stojace priamo vo voľnom 
priestore bez zásteny. Takéto prevedenie 
je nielen dizajnérskym hitom, ale aj prak-
tickým bezbariérovým prvkom v súčas-
ných moderných kúpeľniach.  Suchá, tak- 
zvaná fínska sauna, má drevený interiér 
a je založená na princípe potenia sa pri 
vysokej teplote a nízkej vlhkosti vzduchu. 
Odporúčaná teplota vzduchu je v limite 
od 90 do 105°C, pri maximálnej vlhkos-
ti vzduchu 2%. Teplo, produkované na 
saunovanie, zabezpečuje špeciálna pec, 
ktorej výber je dobré konzultovať s od-
borníkmi, nakoľko súčasný trh disponuje 
širokou škálou modelov. Hojne rozšírené 
sú rôzne typy elektrických kachlí, na kto-
rých sú poukladané lávové kamene alebo 
kamene z fínskej žuly. Bytovým saunám, 
s výkonom od 3,6 kW do 4,5 kW, postaču-
je pripojenie na bežné elektrické napätie 
220 V. Pri samotnej výstavbe saunovej 
miestnosti sú podstatné tepelnoizolačné 
vlastnosti jednotlivých materiálov. Z toh-
to dôvodu používajte iba kvalitné látky 
a hmoty k tomuto zámeru určené. Z hľa-
diska hospodárnosti a efektivity je dôle-
žité, aby drevo v interiéri suchej sauny  
neviedlo a neabsorbovalo teplo. Ideálnym 
reprezentantom dreva s požadovanými 
vlastnosťami do suchých sáun je abachi. 
Jedná sa o exotickú drevinu, pochád-
zajúcu z Afriky. Porovnateľne vhodná je 
i osika, nakoľko disponuje vlhkosťou iba 
okolo 10% a má 100 mm zrnitosť. V praxi 
sa na výstavbu suchých sáun používa aj 
drevo z tvrdej škandinávskej borovice ale-
bo smreku. Výberom vhodného typu dre-
viny zabezpečíte dlhodobú optimalizáciu 
následných prevádzkových nákladov. 

Pre dokonalé a ničím nerušené uvoľne-
nie je nesmierne dôležité aj osvetlenie 
interiéru saunovej miestnosti.  Intenzita 
osvetlenia by nemala presiahnuť 40 lu-
xov, aby nepôsobila rušivo. Ideálny výber 
a inštalácia svietidla do tohto prostredia 
je z bieleho skla, ktoré zabezpečí tlmené 
osvetlenie. Okrem očisty kože, uvoľne-
nia dýchacích ciest a regenerácie svalov, 
medzi pozitívne účinky saunovania v su-
chej saune patrí najmä psychická úľava  
a komplexné zotavenie organizmu.

Andrea Rozborová
Foto: archív firiem a redakcie
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Relax 
vo vnútornom bazéne
Máte už bazén vnútri vášho domu? Nie?! Ak však snívate o tom, že aj počas 
chladných zimných dní sa v pokoji okúpete bez toho, aby ste museli ísť na 
verejnú plaváreň, povieme vám, čo potrebujete. Váš sen sa razom stane zhmot-
nenou „vodnou“ skutočnosťou.



125

Keď sa rozhodnete, že svoj sen zrealizuje-
te, vašim prvým krokom by mal byť výber 
správnej spoločnosti, ktorej zveríte do rúk 
váš „vodný“ projekt. Pri výbere a selekto-
vaní dbajte na kvalitu technológií, služieb 
aj na dlhoročné skúsenosti. 

Správny bazén na správnom mieste

Pre umiestnenie vnútorného bazéna je 
v rodinnom dome vhodný napr. suterén. 
Pri dobrej tepelnej izolácii sa tu totiž elimi-
nujú tepelné straty bazénovej haly. Hod-
notu podzemia zvyšuje možnosť prirodze-
ného presvetlenia. Neobávajte sa pritom 
obrovských stavebných úprav – vnútorný 
bazén je možné bez problémov inštalovať 
do už postaveného domu. Váš vysnený 
bazén môže mať pritom rôzne tvary, fantá-
zii sa medze takmer nekladú. Nemusíte sa 
uspokojiť len s obdĺžnikovým či oválnym 
bazénom. Pôvodom francúzska firma De-
sjoyaux, ktorá využíva patent samostatnej 
konštrukcie z tzv. strateného debnenia, 
umožňuje postaviť železobetónový bazén 
akéhokoľvek tvaru a takmer kdekoľvek  
- v minimálnych priestoroch alebo na po-
schodí. Rozhodnutie je na vás. A vďaka 
bezpotrubnej filtrácii si nemusíte lámať
hlavu s kopaním a inštaláciou potrubných 
rozvodov. Bazénový skelet je maximálne 
kompaktný, má vysokú životnosť (10- roč-
ná garancia), je stavebne rýchlo realizo-
vateľný a odpadá riziko úniku vody. 

Ohrev vody

Ten možno zaistiť štyrmi spôsobmi. Pro-
stredníctvom elektroohrevu, cez výmenník 
(plyn) alebo pomocou tepelného čerpa-
dla. Existuje aj tzv. solárny ohrev, ktorý sa 
však v našich klimatických podmienkach 
dá používať väčšinou iba ako doplňujúci. 
Ideálna vlhkosť v priestore okolo bazéna 
je 60 až 70 % (tzv. relatívna vlhkosť). 

sanie (skimmer)
sacie potrubie technická časť

výtlačné potrubie

trysky

čerpadlo

filtračné vrecko

svetlo

FILTRAČNÁ JEDNOTKA
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Zakrytie bazéna

Problematika zakrývania sa netýka len 
vonkajších bazénov. Zakrytím vnútorného 
bazéna môžete ušetriť 30 až 40 % spotre-
by energií. Keď bazén zakryjete, voda sa 
z neho bude menej odparovať. Nebudete 
ju musieť tak často dopúšťať a dopĺňať 
drahé chemikálie. Ušetríte tiež energiu na 
odvlhčenie – odvlhčovač bude v chode 
oveľa menej, a teda aj dlhšie vydrží. Ok-
rem zakrytia je potrebné dohliadať aj na 
správny pomer teploty vody a vzduchu. 
Teplota vzduchu by mala byť o 1 až 2 °C 
vyššia. 

Zásady hygieny

Vnútorný bazén si vyžaduje aj určité hy- 
gienické zázemie – minimálne umyváreň 
so sprchou a WC. Ideálna je aj šatňa, 
pričom túto úlohu splní i malá prechodná 
miestnosť pre odloženie oblečenia. Dôle-
žitá je tiež údržba. Možnosťou sú chemic-
ké prípravky, morská soľ a rôzne ďalšie 
alternatívy, no prax vás presvedčí, že na-
jlepšia je klasika. A to napríklad chlórový 
puk na dva týždne.

Redakcia v spolupráci so spoločnosťou Desjoyaux
Foto: Bazény Desjoyaux
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Zimná záhrada 
celoročný relax v objatí zelene
Zimná záhrada je výrazne pôsobiacim kompozičným prvkom. Ako sa s ňou 
stretávame dnes, už to nie je len chránený priestor pre citlivejšie rastliny, ale   
zložitejší technický celok. Počas zimného obdobia záhrada prináša možnosť 
vychutnať si trochu slnka.

V našich klimatických podmienkach sú 
zimné záhrady opodstanené a vďaka 
svojim funkčným a estetickým vlastnos-
tiam čoraz viac obľúbené. Umožňujú 
priamy kontakt s prírodou bez nepriazni-
vých prejavov  počasia. Architektonicky  
a technicky dobre zvládnutá zimná zá-
hrada je ideálnym spôsobom ako rošíriť 
obytný priestor a relaxovať v zeleni počas 
celého roka. Je optimálnym prepojením 
interiéru a exteriéru s výhľadom do stále 
sa meniacej  prírody.

Funkcie zimnej záhrady

-  zvýšený komfort a kvalita bývania  
 rozšírením obytného priestoru zmenou  
 prostredia, atraktívna miestnosť
- úspora energie. Ako prechodová zóna  

 medzi obytným prostredím 
 a exteriérom šetrí energiu. Správne  
 umiestnená voči svetovým stranám  
 celoročne slúži ako akumulátor 
 slnečnej energie, šetrí náklady 
 na vykurovanie.
- celoročne poskytuje príjemnú 
 slnečnú a svetelnú pohodu vďaka  
 veľkým preskleným plochám, 
 pozitívny vplyv na  zdravie človeka
-  kontakt s prírodou, zelená oáza, relax 
-  nevykurovaný typ  slúži  ako miesto na  
 prechovávanie rastlín počas zimy
      
Trochu nedávnej histórie

Pôvodne sa zimné záhrady v našich kli-
matických podmienkach využívali iba na 
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pestovanie vzácnych cudzokrajných ras-
tlín vytvorením vhodnej klímy a mali tvar 
skleníkov alebo veránd. Konštrukcie boli 
z ocele, vyplnené jednoduchým sklom. 
Boli síce vykurované, ale vykazovali veľké 
tepelné straty. Asi v 70-tych rokoch minu-
lého storočia sa presklená prístavba za-
chytávajúca slnečné žiarenie stala veľmi 
obľúbenou. Dnes sa zimné záhrady stali 
atraktívnou súčasťou bývania. Do zimnej 
záhrady sa umiestňuje čoraz viac technic-
kého vybavenia a komfortu. Tento nebýva-
lý boom vo výstavbe zimných záhrad mo-
hol však nastať až inováciou technológie 
skla a nosných profilov. Hliníkové profily 
s prerušeným tepelným mostom, energiu 
šetriace izolačné trojsklá, plastové profily 
poskytujú dnes nebývalé možnosti pri rea-
lizácii zimných záhrad. 

Architektúra

Zimná záhrada je výrazným, často do-
minantným architektonickým prvkom, 
ktorý je súčasťou výrazu celého objektu. 
Najlepšie je, ak sa zimná záhrada navr-
huje súčasne s domom ako kompozičná 
súčasť domu. Žiaľ väčšinou sa pristavuje 
k jestvujúcemu objektu. Jej umiestnenie 
determinujú faktory: využívanie zimnej 
záhrady, dispozičné riešenie domu, jeho 

poloha na pozemku, svetové strany apod.
Tvar a rozmery zimnej záhrady môžu byť 
rôzne s rozmanitými formami striech a ich 
sklonu. Zložitejšie tvary môžu obsahovať 
arkier, prevýšenie cez dve podlažia apod.
Výrazným faktorom je členenie presklenej 
plochy, tvar a veľkosť vytvorených plôch.
Pôdorysný tvar zimnej záhrady môže byť 
ľubovoľný. Od jednoduchých pravouhlých 
tvarov po rôzne polygóny či „mäkké“ tva-
ry. Čím je tvar zložitejší, tým budú náklady 
väčšie. Z hľadiska optimálnej cirkulácie 
vzduchu by mal byť priestor čo najmenej 
členitý. Prax ukázala, že zimná záhrada 
by mala mať min.15m2, je tu miesto aj pre 
nábytok a komunikácie. Na podlahu sú 
vhodné prírodné materiály, kameň, kera-
mika, kamenina, drevo.
Veľkoplošné celosklené konštrukcie, typic-
ké práve pre zimné záhrady, sú výrazovým 
prostriedkom modernej architektúry. Dôle-
žitý je materiál, z ktorého je  konštrukcia 
zhotovená. Najpoužívanejšie sú hliníkové, 
plastové a drevené konštrukcie. 
Nezanedbateľným prostriedkom je fareb-
né riešenie, ktoré musí ladiť s farebným 
a materiálovým riešením ostatnej časti 
objektu. 
Nábytok a zariadenie v zimnej záhrade 
by mal byť ľahký a pôsobiť vzdušne. Mal 
by  byť v prvom rade pohodlný a odolávať 

vlhkosti. Veľkú obľubu si získal ratanový 
nábytok, ktorý vynikne medzi veľkolistými 
rastlinami. Do zimnej záhrady je vhodný aj 
subtílny nábytok z tepaného železa.

Orientácia na svetové strany

Pri rozhodovaní o umiestnení zimnej zá-
hrady zohrávajú dôležitú úlohu aj sveto-
vé strany. S nimi súvisí „pohyb“ slnka po 
oblohe, meniaci sa čas a sklon slnečných 
lúčov počas ročných období. Východná 
poloha zimnej záhrady je vhodná pre také 
funkčné využitie, kde je požadované slab-
šie doobedňajšie slnko. Južné umiestne-
nie príjma najintenzívnejšie a najdlhšie 
slnečné žiarenie. Pri tejto polohe je nevy-
hnutnosťou  tienenie a vetranie. Orientá-
cia na juh je v zime príjemná, no v lete 
predstavuje neznesiteľné teplo. Západná 
lokalizácia predstavuje v lete najteplejšiu 
polohu. Aj tu je nutné tienenie a vetranie. 
Zimné obdobie je nevýhodné, dopadne 
tu iba málo slnečného žiarenia. Severná 
poloha slúži zväčša ako tepelná ochra-
na domu, je to klimaticky nárazová zóna, 
vhodná pre vstup do domu. V severne 
orientovanej záhrade bude v lete príjem-
ne, ale v zime v nej treba kúriť. Ako najvý-
hodnejšia orientácia vychádza na západ 
alebo východ, ale s vhodným vetraním  
a tienením.

2
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Konštrukcia a materiál

Každá zimná záhrada je jedinečná. Býva 
to zásluhou aj  konštrukčného  riešenia. 
Od jednoduchého presklenia lodžie po 
veľkolepú časť alebo prístavbu rodinného 
domu. Vždy pozostáva z jednotlivých prv-
kov. Ich minimálne a maximálne rozmery 
sú dané výrobcami. Skladobnými elemen-
tami moderných zimných záhrad  sú otvá-
ravé, otváravo-sklopné, sklopné, sklopno-
posuvné prvky, strešné profily pre pevnú  
a posuvnú strechu, zvislé pevné a posuv-
né steny, dvere, okná. Na trhu je veľký 
výber kvalitných hliníkových a plastových 
konštrukčných systémov s vysokou nos-
nosťou a dlhou životnosťou. Systémy 
spĺňajú tepelnotechnické a ekologické 
parametre modernej doby. Ideálny stav je, 
ak je zimná záhrada už súčasťou projektu. 
Väčšinou sa ale zimné záhrady dodatočne 
pristavujú k jestvujúcim stavbám. Prináša 
to problémy, nakoľko sa nedajú vždy dodr-
žať predpisy výrobcov konštrukcií, naprí-
klad čo sa týka sklonu strechy a pod.
Materiál konštrukcie zimnej záhrady môže 
byť rôzny – od dreva, hliníka až po plast.
Každý materiál, ako je známe, má svoje 
výhody aj nevýhody. Materiály je možné 
realizovať v požadovaných farebných od-
tieňoch. Konštrukcie z dreva sa síce musia 
každé  tri roky ošetriť ochranným náterom, 
ale teplota v takýchto priestoroch je v zime 
až o dva stupne vyššia ako z hliníka. Dre-
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Výrazné architektonické pôsobenie zimnej záhra-
dy docielené jej prevýšením cez dve podlažia.

Zimná záhrada sa stala atraktívnou súčasťou bý-
vania. Takéto veľkolepé riešenie nie je v naších 
pomeroch zatiaľ bežné, príklad je zo zahraničia.

Pôdorys zimnej záhrady môže mať napríklad  
polygónový tvar.

Zimná záhrada je ideálnym spôsobom ako rošíriť 
obytný priestor.

Evidentne dodatočne pristavená zimná záhrada 
so snahou rešpektovať architektúru objektu.

Ľahký, vzdušný a pohodlný nábytok je funkčnou 
a estetickou súčasťou zimnej záhrady. 

Zimná záhrada umožňuje celoročný pobyt v 
zeleni s výhľadom do meniacej sa prírody.

Veľkolepo riešený interiér väčšej zimnej záhrady.

Zimná záhrada  predstavuje príjemné prostredie 
s vnímaním prepojenia interiéru a exteriéru .
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bilitu a tým dlhodobú životnosť, výbornú 
tepelnú izoláciu a vodotesnosť. Spĺňajú  
požiarnu odolnosť. 

Vykurovať alebo nevykurovať

Pri stavbe zimnej záhrady  treba jasne 
vedieť, či bude tento priestor obývaný aj  
v zime a aké tam budú druhy rastlín. Podľa 
toho pôjde o zimnú záhradu nevykuro-
vanú, temperovanú alebo vykurovanú.
Nevykurovaná je súčasťou domu alebo 
jeho prístavbou, ale je od vykurovaného 
priestoru odizolovaná. Funguje ako tepel-
ne izolačný priestor a tým prispieva k zni-
žovaniu tepelných strát domu. Ako výplň 
stien je žiadúce použiť tepelnoizolačné 
sklá. Táto záhrada býva oddelená od vy-
kurovaného priestoru posuvnou sklene-
nou stenou. Počas leta sú tieto priestory 
vzájomne otvorené. So začiatkom vykuro-
vania sa zimná záhrada zavrie a ostane 
nevykurovaná. Zimná záhrada trvalo spo-
jená s obývacou izbou je síce efektná, ale 
v zime sú náklady na vykurovanie veľmi 
vysoké. Do nevykurovanej záhrady treba 
vybrať rastliny, ktoré znášajú nízke teplo-
ty, napr. citrusy, oleandre, olivy a pod.
Temperovaná zimná záhrada je veľmi 
obľúbená, pretože je prevádzkovo vý-
hodná. Teplota je udržiavaná okolo 5-10 
stupňov. Možno v nej pestovať veľa rastlín  

vo je výborným tepelným izolantom. Dnes 
sa vyrábajú zimné záhrady z lepených eu-
rohranolov. Tie sú  vďaka  viacvrstvovému 
prevedeniu tvarovo stále a majú kvalitnú 
povrchovú úpravu. 
Hliníkové systémy sa vyznačujú vysokou 
variabilitou a sú preto prispôsobivé. 
Konštrukcie zo zliatin hliníka si nevyža-
dujú takú starostlivosť ako drevo, ale sú 
menej teplé. Subtílne hliníkové profily 
nachádzajú svoje opodstatnenie najmä 
pri menších priestoroch. Moderným ma-
teriálom sú plastové profily vďaka svojim 
vlastnostiam a jednoduchej údržbe. Kvôli 
nosnosti a pevnosti sú vystužené oceľo-
vým jadrom.
Sklo je veľmi dôležitý prvok zimnej záhra-
dy. Obvodový plášť by malo tvoriť tepelno-
izolačné dvoj- alebo trojsklo. Pri nevyku-
rovanej záhrade stačí obyčajné izolačné 
dvojsklo so vzduchovou medzerou. Izo-
lačné dvojská bývajú s pokovovaním. Ak 
ide o vykurovanú záhradu, treba použiť 
izolačné trojsklo. 
Trojsklá sú plnené špeciálnym plynom. 
Druhov skla je z rôznych hľadísk mnoho: 
napr. nepriehľadné, antireflexné, bezpeč-
nostné, s mriežkami v skle, netrieštivé 
vrstvené sklo na strechy a iné. Dnes sa 
vyrábajú panely z vysokokvalitného poly-
karbonátu s vysokou transparentnosťou, 
temer nerozbitné. Majú ultrafialovú sta-

a je vhodná aj na prezimovanie niektorých 
rastlín, ktoré potrebujú v zimnom období 
vegetačný kľud, napr. muškáty, či kaktu-
sy.
Vykurovaná zimná záhrada býva buď  pre-
pojená s obytným priestorom alebo odde-
lená sklenenou stenou, aby sa zachoval 
vizuálny kontakt s vegetáciou. Tento typ 
zimnej záhrady je najnákladnejší. Teplota 
sa udržiava okolo 15-20 stupňov. Pestujú 
sa v nej teplomilné exotické rastliny, ako 
napr. eukalyptus. V priestore zimnej záhra-
dy je vhodné elektrické podlahové kúrenie 
s termostatom, ktorý reaguje na teplotné 
zmeny. Dnes sa používajú aj akumulačné 
steny, ktoré nahromadené teplo postupne 
odovzdávajú do priestoru.

Tienenie priestoru

Počas horúcich letných dní treba zimnú 
záhradu chrániť pred prehriatím. Teplé 
slnečné lúče v nej zhvihnú teplotu na 60 
stupňov aj viac. Efektívne je iba vonkaj-
šie tienenie, ktoré nepustí slnečné lúče 
cez sklo. Vnútorné tienenie nie je účinné, 
lebo teplo preniká dovnútra. Dôležité je 
zabezpečiť strešné tienenie. Využívajú sa 
špeciálne protislnečné sklá alebo reflexná 
fólia. Z architektonického hľadiska pomô-
že napríklad predsadenie strechy.
Úlohu exteriérového tienenia plnia napr. 
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výsuvné markízy, slnolamy, žalúzie, ro-
lety či posuvné okenice. Markízu možno 
zrolovať za pomoci elektromotora. Senzor 
na veľký vietor ju aj automaticky zroluje. 
Pevne upevnené slnolamy natáčaním la-
miel regulujú množstvo svetla. Vzduchová 
vrstva medzi roletami či žalúziami vytvára 
naviac tepelnú izoláciu. Rolety bývajú tex-
tilné alebo plastové.
Najjednoduchším riešením sú vegetač-
né opadavé „tienidlá“ – listnaté stromy s 
veľkou korunou. Podobnou možnosťou 
sú popínavé rastliny vysadené pred južnú 
stenu zimnej záhrady, v lete tienia, v zime 
nezavadzajú.

Vetranie zimnej záhrady

V zimnej záhrade je veľmi dôležitá výme-
na vzduchu. Správne vetranie je možné 
zabezpečiť ako prirodzené, mechanické 
alebo kombinované. Firmy, ktoré vyrábajú 
zimné záhrady väčšinou dodávajú aj ve-
trací systém.
Najjednoduchším riešením sú strešné 
okná, nutné hlavne na južnej a juhozápad-

nej strane. Sú ovládané ručne alebo elek-
tricky. Vetracie otvory by mali predstavo-
vať šestinu južnej zasklenej plochy alebo 
desatinu celkovej zasklenej plochy zimnej 
záhrady. Namiesto vetracích otvorov sa 
doporučuje inštalovať regulované vetracie 
zariadenie s automatickou vetracou klap-
kou. Automatické elektrické vetráky sú 
umiestnené v protiľahlých stenách  alebo 
v hornej a dolnej časti jednej steny.
Strešné otvory sú otvárané automaticky, 
ak senzor teploty zaznamená vyššie hod-
noty zapne umelé vetranie. Klimatizácia 
predstavuje vyšší komfort hlavne v lete. 
Je vhodné ju kombinovať s účinným tie-
nením ovládaným tiež senzormi. Rastliny 
však môžu byť na ňu citlivé.

Záver

Zimná záhrada predstavuje ideálny  
architektonický prvok spájajúci interiér  
s prírodným prostredím. Má byť estetic-
kým  prvkom s vyhovujúcim technickým 
vybavením, ktoré zabezpečí, že zimná 
záhrada sa dá využívať v horúcich letných 

dňoch, ale aj za zimného večera. Všetky 
otázky spojené s realizáciou zimnej zá-
hrady od  architektonických až po tech-
nické si vyžadujú skúseného odborníka. 
Hlavne, ak sa zimná záhrada sa pristavu-
je k existujúcemu domu, treba sa poradiť  
s architektom. Skôr ako sa obrátite na od-
borníka, treba si ujasniť všetky dôležité 
faktory. Pri rozhodovaní, aké rastliny pest-
ovať, je tiež správne sa obrátiť na záhrad-
ného architekta.

Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD.
Ústav architektúry obytných a občianskych budov, FA 
STU, Bratislava
Foto: archív autora 
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druhé bývanie 
na horách
Víkendový oddych mimo mesta, v rekreačnom horskom apartmáne, je v súčas-
nej uponáhľanej dobe prioritou stále väčšieho množstva vyťažených Slovákov. 
Prevládajúci trend obklopovať sa kvalitnými vecami a charizmatickým prostre-
dím motivuje ľudí využívať pre načerpanie potrebnej energie unikátne miesta, 
kde si môžu dopriať plnohodnotný relax aj v kruhu rodiny a priateľov.

88134
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Vďaka nášmu prírodnému bohatstvu ne-
musíme za kvalitne strávenými chvíľami 
cestovať do zahraničia. Nádherné horské 
prostredie totiž poskytuje benefity, ktoré 
ocení úplne každý. Čerstvý vzduch, mož-
nosti športového vyžitia, turistika, a pokoj 
v lone prírody sú pre horské bývanie cha-
rakteristické. Ideálne riešenie rekreačné-
ho bývania predstavujú Apartmány Hra-
bovo: štýlové vilové domy sú k dispozícii 
počas celého roka, pričom letná turistika 
aj zimná lyžiarska sezóna majú v tomto 
unikátnom prostredí svoje čaro a chariz-
mu. Možností, ako využiť potenciál, ktorý 
Apartmány Hrabovo ponúkajú, je viac: 
dovolenkové hniezdo si tu možno kúpiť 
a využívať ho pre vlastné potreby, alebo 
prípadne aj prenajať a získať výnos z ďal-
šieho prenájmu. 

Apartmány Hrabovo - jedinečná 
atmosféra

Sedem štýlových vilových domov leží  
v horskej oblasti, len pár metrov od zjaz-
dovky strediska SKI PARK Malinô Brdo,  
priamo na brehu jazera v lokalite Hrabovo. 

Apartmány ponúkajú atmosféru príjemné-
ho bývania v krásnom prostredí s výhľa-
dom na jazero a okolité hory. V projektovej 
úprave exteriéru dominujú drevo a kameň 
ako prvky dodávajúce jednotlivým domom 
exkluzívne príjemný charakter, korešpon-
dujúci s genia loci daného prostredia. Kľú-
čovým atribútom Apartmánov Hrabovo je 
práve daná lokalita, doplnená o architek-
túru nesúcu sa v typickom alpskom štýle. 
O unikátnosti a kvalite projektu vypovedá 
aj fakt, že bol odbornou komisiou vybra-
ný do súťaže „Stavba roka 2009“, v rámci 
ktorej získal spomedzi takmer 30 projek-
tov ocenenie  3. miesta „Cena verejnosti“. 
Navyše, oblasť Hrabova má výbornú do-
pravnú dostupnosť a od všetkých atrak-
tívnych aktivít, ako napr. plávanie, letná 
bobová dráha, jaskyne, hrady a pod., je 
vzdialená len niekoľko minút autom. 

Krásne prírodné prostredie, komfort a 
kvalita...
...exkluzívnosť dovolenky na Slovensku

Nadštandardný rekreačný rezort Apart-
mány Hrabovo ponúka širokú škálu 

jedno až trojizbových bytov o rozlohe  
od 38-120 m2. Ku každému apartmánu je 
k dispozícii samostatné parkovacie miesto 
v podzemných garážach a vlastná lyžia-
reň. Rekreanti môžu využívať cafe tera-
su, gril s vonkajším sedením a kompletné 
detské ihrisko. Celý areál je monitorovaný 
kamerovým systémom, pričom o pohod-
lie a komfort návštevníkov sa 24 hodín  
denne stará správcovská spoločnosť. Po-
čas zimnej sezóny ocenia rekreanti najmä 
bezprostrednú vzdialenosť kabínkovej la-
novky na najdlhšie zasnežovanú zjazdov-
ku strediska SKI PARK Malinô Brdo, ktorá 
je od apartmánov vzdialená len niekoľko 
metrov. Navyše, developer rezortu, skupi-
na CPI Group, plánuje v dohľadnej dobe 
doplniť areál komplexu o saunový svet. 
Ivan Nosko z CPI uvádza: „Pre maximál-
ny komfort našich klientov plánujeme vy-
budovať priestor pre saunovanie, aby si 
naši klienti mohli hneď po lyžovačke do-
priať regeneráciu.“  Zatiaľ môžu návštev-
níci rezortu Apartmány Hrabovo využívať  
wellness ponuku známych termálnych 
kúpalísk, ktoré sa nachádzajú v ich blíz-
kosti: Bešeňová /len 8 km/ a Tatralandia 
/25 km/.
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Funguje to

Apartmány Hrabovo poskytujú možnosť 
prepojenia oddychu s investíciou. Tieto vi-
lové domy mali počas prvého roka svojho 
fungovania takmer 40-percentnú vyťaže-
nosť, ku ktorej okrem kvalitných služieb 
prispelo aj široké spektrum možností vy-
užitia voľného času klientov nielen počas 
zimnej, ale aj letnej sezóny. Pre develope-
ra projektu, spoločnosť CPI Group, je pri-
oritou spokojnosť klientov, čoho dôkazom 
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je najmä prepracovaný systém a kvalitná 
správa objektu. Najlepšou vizitkou fungo-
vania apartmánov sú klienti, ktorí sa pravi-
delne vracajú. Ivan Nosko hovorí: „Niektorí 
naši klienti sa k nám vracajú aj štyrikrát do 
roka. Uvedomujeme si, aké dôležité je po-
skytnúť ľuďom kvalitu, komfort a príjemné 
prostredie. Pre majiteľov apartmánov po-
skytujeme aj služby týkajúce sa prenájmu 
ich vlastného apartmánu.“ Z hľadiska in-
vestovaných prostriedkov je nezanedba-
teľným benefitom fakt, že kúpený apart-

mán je možné využívať ihneď. Nie je preto 
dôvod čakať - zimná sezóna práve začína 
a v prípade prenajatia svojho apartmánu 
už v tomto období sa vám časť vynalože-
nej investície okamžite vráti.
Viac informácií o projekte na www.apart-
manyhrabovo.sk.

Redakcia v spolupráci so spoločnosťou CPI Group 
Foto: CPI Group



138

ta v smere zhora nadol. Prechod v sebe 
zahŕňa zlaňovanie vodopádov, skoky do 
nižšie položených a dostatočne hlbokých 
skalných a vodnatých bazénov, ale aj 
šmýkanie sa po skalách, prípadne tiež 
podplávanie deprimujúcich sifónov. 

Našej májovej výpravy zameranej na ka-
ňoning sa zúčastnili dvaja Peťovia, geológ 
Janko, Dalibor, Ivan, Silvia, nestarnúca 
Mariška a, samozrejme, vedúci výpravy 
a kaňoningový vodca Miro, ktorý je okrem 
iného aj našim duchovným učiteľom, preto 
ho všetci voláme guru.

Kaňoning je mladý extrémny šport, ktorý 
vznikol v polovici osemdesiatych rokov 
v Španielsku, kde sa volá barancoses (ka-
ňon – baranco). V tomto čase sa zdalo, že 
v horách a v prírode už neexistujú mies-
ta, ktoré by sa ešte dali objaviť, alebo by 
bolo možné ich zdolať. Milovníci extrému 
a dobrodružstva však objavili úzke rokliny, 
do ktorých sa vlievajú menšie aj väčšie po-
toky či riečky, čo zberajú vodu z okolitých 
svahov a hôr. Prechod takýchto miest dal 
základ novému horskému športu – kaňo-
ningu. Jeho princípom je prechod kaňonu 
od najvyššie položeného logického mies-

Malé španielske 
   kaňoningové

            dobrodružstvo
V polovici mája 2009 sa skupina ôsmich ľudí zo Slovenska vybrala do Špa-
nielska, aby v horskom prostredí Pyrenejí a pohoria Sierra de Guara zdolala 
niekoľko vybraných kaňoningových túr.



Asi po 2,5-hodinovom lete z Bratislavy 
pristávame na letisku v španielskej Giro-
ne. Po prevzatí batožiny si prenajímame 
dva šikovné VW Golfy, ktoré nám budú 
slúžiť ako dopravné prostriedky na našom 
dvojtýždňovom výlete. Pri zapadajúcom 
slnku sa presúvame po diaľnici smerom 
na sever k pyrenejským kopcom. Kým 
naši šoféri vládzu, ťaháme až do nes-
korej noci. Stany staviame v neznámom 
kempe pri svetle čelových lámp a unavení 
zaspávame. Na druhý deň pokračujeme 
smerom k dvíhajúcim sa vrcholkom Py-
renejí. Zastavujeme sa v mestečku Sort, 
kde obdivujeme divokú rieku pretekajúcu 
mestom a tiež slalomovú trať, na ktorej 
sa konali majstrovstvá sveta v jazde na 
divokej vode. Po ďalšej ceste sa konečne 
dostávame do dedinky Llavorsí. Ubytuje-
me sa v príjemnom kempe, odkiaľ bude-
me vyrážať na naše túry. Zvyšok dňa sa 
prechádzame po tejto malebnej dedinke 
na úpätí Pyrenejí a obdivujeme kamenné 
domčeky a stavby osadené do strmých 
svahov, ale aj jednotnú architektúru, doko-
nale zladenú s okolitým prostredím. Večer 
trávime prípravou výstrojov, prebaľujeme 
laná, rozdeľujeme istiaci materiál a študu-
jeme sprievodcu pre danú oblasť.
Ráno nás víta slnečný deň, a tak vyrá-
žame v ústrety pyrenejským kopcom. 
Prechádzame mostom cez divokú rieku 

a odstavujeme autá na druhom brehu. 
Guru Miro zavelí, aby sme si zobrali vý-
stroj a po chvíli stúpame strmými svahmi 
Pyrenejí. Slnko je už vysoko na oblohe, 
my sa motáme po vyprahnutej pôde, hľa-
dajúc si cestičku cez kroviny a pomedzi 
rozpálené skaly. Niektorí máme do pol tela 
natiahnuté neoprény, teplo začína byť ne-
znesiteľné a každý z nás sa snaží nabrať 
dych občasným opretím sa o skalu. Miro 
nás však okamžite upozorní, že to nie je 
najlepšie riešenie, nakoľko pukliny v ska-
lách sú hojne obývané vretenicami, ktoré 
by nemuseli mať pre našu návštevu úplné 
pochopenie. Táto informácia postaví do 
pozoru aj toho, čo je už s dychom na po-
kraji a po chvíli sa konečne dostávame ku 
kaňonu Baranco San Per de Burgal, ktorý 
je pomenovaný podľa zrúcanín kostolíka 
dolu v údolí.

Samotný kaňon je podľa klasifikácie z tých
ľahších a nám bude slúžiť na prvotné 
rozhýbanie sa a nácvik základných tech-
ník pri kaňoningu. Obliekame si výstroj 
a začíname prvé zlanenie cez menší vo-
dopád, potom nasleduje šmýkala a ďalej 
dlhší zlaňák cez kamenný žľab. Na záver 
schádzame niekoľko kaskád a už sme 
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pri záverečnom vodopáde dlhom asi 25 
metrov. Podľa inštrukcií nášho guru sa 
po strmom a šmykľavom svahu pomaly 
dostávame k zľaňovaciemu štandu, kde 
sa voda z celého kaňonu zlieva po kol-
mej skale dole. Zlaníme aj poslednú dĺžku 
a ocitáme sa na lúke. Vychutnávame si 
páliace slnko, dávame dole výstroj a mie-
rime k našim autám, avšak adrenalín zďa-
leka nekončí. Pri prechádzaní okolo stáda 
kráv si ktosi všimne, že nie všetky sú len 
kravy, ale je tam aj zopár statných býčkov. 
Preto teda k plotu, čo ohradzuje lúku, na-
sadíme záverečný špurt, za ktorý by sa 
nemusel hanbiť ani Usain Bolt. Našťastie 
sme rýchlejší ako jeden z býčkov, ktorý 
nás zaregistroval, a tak po tejto atletickej 
vsuvke nasadáme do áut a v kempe do-
pĺňame chýbajúcu energiu.

Podvečer vyrážame na prieskum, hľadá-
me miesto nástupu zajtrajšieho kaňonu 
s názvom Baranco del Estarón. Auto stúpa 
úzkou cestou vysoko po strmých svahoch 
a čoskoro prichádzame k osade s rovno-
menným názvom Estarón. Celá osada leží 
vysoko nad údolím, tvorí ju len pár domče-
kov s kamennou dlažbou a malý cintorín 
so zvonicou. Nadchýname sa miestnou 
architektúrou - malebnými kamennými do-
mami so šikmými bridlicovými strechami. 
Dvere na niektorých domoch sú otvorené 
a domácich akoby naša prehliadka ani 
nezaujímala. Vládne tu priam božský po-
koj a pohoda, neskutočné miesto v našej 
uponáhľanej a pretechnizovanej dobe. 
Len vedenie vysokého napätia, ktoré spa-
dá strmo do doliny, nám pripomína, že 
sme v 21. storočí. Pomaly schádzame po 
ceste a nachádzame vyšliapaný chodník 
vedúci k nástupu do kaňonu. Ráno nám to 
ušetrí veľa času. 

Náš podvečerný prieskum však ešte ne-
končí, presúvame sa po ceste opačným 
smerom, obchádzame jeden z tunelov  
a zastavujeme pri skalnej hradbe. Nasky-
tuje sa nám pohľad od cesty, pod ktorou 
hučí divoká rieka el Noguera Pallaresa. 
Jej vlny oblizujú takmer 300 metrov vyso-
kú kolmú skalnú stenu tiahnucu sa údo-
lím. Tentokrát nehľadáme nástup, ale vý-
stup z kaňonu s názvom Baranco Infern, 
čo v preklade znamená Kaňon pekla. Ok-
rem náročnosti samotného kaňona je naj-
kľúčovejším miestom výstup z neho, kde 
treba preplávať divokú rieku, ale jediné 
možné miesto je pri skale, ktorá vyčnieva 
ďaleko do vody, ktorej prúd sa tlačí popod 
skalu. Keďže sa už stmieva, vraciame sa 
do kempu.

Ráno nastupujeme do kaňonu Estarón, 
kde absolvujeme pomerne peknú túru cez 
viacero kaskád s dlhými zlaneniami po-
medzi silné vodopády a prúdy vody. Pre-
chod kaňonom je skutočný zážitok. Večer 

...zlanenie je v pohode, ale keď sa mám 
odopnúť od lana a na lakťoch sa  

prebojovať ku skale, chytá ma panika... 
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máme bojovú poradu, ďalší deň sa chce-
me presunúť do pohoria Siera de Guara, 
ale ešte po ceste chceme prejsť Baranco 
Infern. Nasledujúci deň balíme veci do 
auta a vyrážame. Zastavujeme opäť pri 
kľúčovom mieste výstupu. Prúd je ešte 
silnejší, ako bol včera, voda sa valí dole 
riekou plnou silou. S obavami sa poze-
ráme, ako voda mizne pod skalou, okolo 
ktorej by sme mali zaplávať. Predstava, čo 
by sa stalo, ak by sme to nezvládli, je de-
sivá - prúd vody by nás natlačil pod skalu 
a bolo by vybavené. Náš neúnavný guru 
skúma všetky možnosti s tým, že by ako 
prvý na lane zaplával do rieky, ale riziko, 
že by sa aj lano zachytilo na skalách v rie-
ke je vysoké, a tak všetci pri pohľade na 
hučiacu vodu rozhodujme, že cez kaňon 
sa nepôjde a hotovo. Vybaľujeme teda se-
dáky a laná, aby sme deň strávili lezením 
na okolitých skalkách.

Poobede sadáme do áut a presúvame sa 
do pohoria Siera de Gaura, kam dorazí-
me k večeru. Ubytujeme sa v stredisku 
Rodellar. Pohyb dodávok prerobených na 
kempovanie a množstvo ľudí so známym 
výstrojom nás presviedča, že sme vo vý-
znamnej lezeckej a kaňoningovej oblasti. 
Stretávame tu rôznych nezávislých týp-
kov, ktorým zrejme pravidelné chodenie 
do práce a sporenie na druhý dôchodko-
vý pilier nič nehovoria, ale o to je nálada 
v kempe priateľskejšia a uvoľnenejšia. Ve-
čer pripravujeme dobroty, čo sme nakúpi-
li po ceste. Medzi ne patrí aj kilo kreviet 
a rovnaké množstvo chobotníc, ktoré sme 
s Mirom kúpili v meste Barbast-
ro. Keď sme vysvetlili predavač-
ke, že to chceme na večeru, tak 
sa len chytila za brucho a smiala 
sa. Nám však do smiechu nie je, 
ak totiž morské potvory nezjeme 
dnes večer, pokazia sa, preto  
o dušu kuchtíme. Ráno napo-
kon vezmeme miestne toalety útokom, 
kým zvyšok nášho tímu na nás pobavene  
hľadí.

Doobeda nastupujme do kaňonu Baranco 
Fondo, ktorý je v úvode úplne suchý, a tak 
si, až na pár výnimiek, neberieme neopré-
ny. Miro spúšťa laná po veľmi drsnej zle-
pencovej skale. Pomaly vstupujeme do 
kaňonu, ktorý sa postupne zužuje. Začína 
sa objavovať aj voda a my prechádzame 
vyslovene úzkymi štrbinami kaňonu, ktorý 
sa zatvára nad našimi hlavami.  Celý ka-
ňon tvorí akýsi lievik, do ktorého sa zva-
žujú okolité horské úbočia. Je to dokonalá 
pasca, v prípade silného dažďa by sme sa 
utopili ako mačence. Postupne sa dostá-
vame do miesta, kde sú uzavreté bazény 
s vodou vyše pása, a tak nám nezostáva 
nič iné, len skočiť a kompletne sa namočiť. 
Po chvíli vystupujeme z kaňonu a znova 
nás víta slnečná obloha. Sme na mieste, 

kde voda z kaňonu vteká do rieky Rio Isu-
ala. Mirov skúsený pohľad zachytí pohyb 
vo vode a o chvíľu už drží v ruke malú vre-
tenicu. Keď sa s ňou poláska, čo väčšina 
z nás sleduje z úctivej vzdialenosti, púšťa 
ju späť na slobodu. 

Ďalší deň si vyberáme náročnejší kaňon 
s názvom Baranco Formiga. Je to kaňon, 
ktorým tečie horný tok rieky Rio Isuala. 
Nástup nám v horúcom počasí trvá vyše 
dvoch hodín. Dostávame sa na miesto, 
kde zlaníme pomedzi kamenné bloky do 
silného toku rieky.  Hukot prúdiacej vody 
naštartuje všetky naše zmysly a koncent-
ráciu. Pomaly kľučkujeme medzi balvanmi 
a hľadáme miesto s najmenším prúdom, 
kam opatrne kladieme nohy. Miro určuje 
trasu a každý ďalší ukazuje miesto, kam 
treba stupiť, tomu, ktorý nasleduje za 
ním. Postupujeme tímovo. Prichádzame 
k miestu, kde nám všetkým padnú sánky 

Máme za sebou viac ako polovicu nášho 
pobytu. Začína sa hlásiť únava, preto za-
raďujeme oddychový deň, ktorý strávime 
prehliadkou starobylého mesta Alquézar, 
kde si užívame trocha kultúry vďaka náv- 
števe historického kláštora a obhliadke 
kamennej architektúry mesta.  Na ďalší 
deň nám vytrvalý dážď znemožní absol-
vovať túru, a tak sa učíme v kempe rôzne 
zlaňovacie techniky a uzly, ktoré sa vyu-
žívajú pri kaňoningu.  Keď sa počasie na-
sledujúci deň umúdri, vyrážame na kaňon 
Baranco de Fornocal. Nastupujeme skal-
natým údolím, kde nad našimi hlavami 
počas celej cesty krúžia majestátne supy, 
ktoré zrejme cítia možnú korisť. Vedomí si 
všetkých rizík, začíname zlaňovať sme-
rom dole. Kaňon je ako pekný aquapark 
s niekoľkými zlaňákmi, skokmi a šmýkala-
mi, ale aj so sifónom, ktorý treba preplávať 
pod vodou. Približne po troch hodinách 
vychádzame von.

Ako sa hovorí, na záver to najlepšie, preto 
chce Miro prejsť Gorgonschon - najriziko-
vejší kaňon v oblasti. Keďže neviem, čo 
ma čaká, naivne sa teším na toto dobro-
družstvo. Len v malej zostave štyroch ľudí 
prichádzame k miestu nástupu. Kaňon je 
dlhý iba dvesto metrov, lámeme si teda 
hlavy, čo je na ňom také ťažké. Pri pohľa-
de na nástup zisťujeme, že pomerne silná 
rieka sa stráca medzi skalami vysokými 
asi tridsať metrov, ale štrbina, do ktorej 
sa vlieva, nie je široká ani pol druha me-
tra. Pomaly prichádzame k zlaňovaciemu 
štandu a Miro hneď musí urobiť tirolskú 

lanovku, aby sme pri zlanení 
nevhupli do sifóna ukrytého pod 
silným vodopádom. Dostávame 
sa dole a zisťujeme, že sme 
uzavretí v úzkej skalnej štrbine 
a pod nami hučí rieka. Stiesne-
ný priestor, chlad, málo svetla 
a hukot vody dáva našej psychi-

ke riadne zabrať. Po natiahnutom fixnom
lane sa dostávame ku kľúčovému mies-
tu. Všetci visíme na istiacom štande ako 
strapce hrozna. Prvý ide Ivan, zlaní dole 
a musí preskočiť drevený peň, popod kto-
rý sa valí prúd vody. Do pol tela vo vode sa 
odopína od lana. Lakťami sa odtláča od 
šmykľavej skaly a postupuje ďalej, pričom 
je pod ním neidentifikovaná hĺbka vody.
Približuje sa ku skale vyčnievajúcej z vo-
dy, pod ktorou sa silný prúd vody stráca, 
konečne sa vyštverá na skalu a vyklepáva 
adrenalín.

Potom idem ja. Zlanenie je v pohode, ale 
keď sa mám odopnúť od lana a na lakťoch 
sa prebojovať ku skale, chytá ma panika. 
Pomyslenie, že by ma silný prúd vody  
vtiahol pod skalu, paralyzuje moje zmysly, 
preto sa vyšplhám naspäť na drevo a ná-
stojčivo si žiadam lano. Miro pochopí, že 
je to vážne, a tak na niekoľko pokusov 

...stiesnený priestor, chlad, málo 
svetla a hukot vody dáva našej 

psychike riadne zabrať...

- skaly tu tvoria akúsi jaskyňu, kde mizne 
svetlo aj voda kdesi pod skalou. Miro sa 
ponorí ako prvý a naťahuje lano. Zdoláva-
me prvý menší sifón. Potom príde najkraj-
šia časť celého kaňonu, prúd sa zmierňu-
je a my sa ocitáme v úzkom kaňone, ktorý 
tvoria asi tridsať metrov vysoké a previs-
nuté skaly. Miesto je široké necelé dva 
metre. Nohami nedosiahneme na dno, 
a tak si v pokojnej vode vychutnávame 
plávanie kamennými katakombami. Pred 
vyplávaním z kaňona prekonávame vo-
dopád so zradným sifónom pomocou tzv. 
tirolskej lanovky a už po chvíli máme nad 
hlavami modrú oblohu. Na záver sa kúpe-
me v prírodnom skalnom jazierku a uží-
vame si slnečný deň. Nasledujúci deň ma 
zloží úpal, ktorý som pravdepodobne do-
stal pri predošlej túre, a tak najdlhší kaňon 
v oblasti s názvom Mascún Superior mu-
sím na svoju ľútosť vynechať.



dostane lano k Ivanovi a ten ho zapína 
do starých slučiek, ktoré boli zrejme na to 
určené. Aj keď lano nemôže zaťažiť úpl-
ne, dostávam sa ku skale. Keď na ňu vyle- 
ziem, cítim, ako vibruje pod náporom vody. 
Postupne prichádza aj Miro s Daliborom 
a pokračujeme ďalej. Prúd za skalou je 
citeľne slabší a my sa ocitáme vo vodnej 
jaskyni s menšou kvapľovou výzdobu. 
Podplávanie sifónu v slabom prúde nám, 
oproti predchádzajúcim zážitkom, nerobí 
problém a už sa ocitáme vonku. Vychut-
návame si slnko a zhlboka dýchame. 
Zvládli sme to.

Náš pobyt sa pomaly chýli ku koncu. Po-
sledný deň v Guare lezieme na skalky, 
opaľujeme sa a kúpeme sa v čistej riečke. 
So zapadajúcim slnkom sa naša minivý-
prava presúva smerom k Barcelone, kde 
prichádzame neskoro v noci. Utáborí-
me sa na pláži asi dvadsať kilometrov 
od mesta. Lôžka si pripravíme v piesku, 
potom si užívame nočné kúpanie v mo-
ri a veľmi dlhú a výdatnú ochutnávku 
všetkých druhov sangrie.  Predposledný 
deň vyrážame do Barcelony za kultúrny-
mi pamiatkami, aj keď po dvoch nociach 
v piesku a bez sprchy sami príliš kultúrne 
nevyzeráme. Na nálade nám to však vô-
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bec neuberá. Piesok máme doslova vša-
de a dievčatá majú namiesto vlasov akési 
drôtené káble, na čom sa mužská časť 
výpravy patrične zabáva. V úmornom tep-
le sa dostávame k významnej dominante 
Barcelony - k stavbe Sagrada Família od 
slávneho architekta Gaudího. Obdivu- 
jeme monumentálnu stavbu, jej zložitosť 
aj zmysel pre detail, s akým je vybudova-
ná, do vnútra sa však nedostaneme. Dlhý 
rad ľudí a horúčava napokon spôsobuje, 
že stavbu obdivujeme z okna náprotivné-
ho McDonaldu a kocháme sa, ako to ten 
Gaudí dobre vymyslel. Času máme málo, 
a tak sa zrýchleným tempom presúvame 
na Placa de Catalunya, odkiaľ vedie zná-
ma ulica La Rambla s množstvom atrak-
cií v podobe živých vystúpení pouličných 
umelcov. Ďalej sa dostávame k prístavu, 
ktorému dominuje socha Krištofa Kolum-
ba. Tu končíme zrýchlenú návštevu mesta 
a presúvame sa späť do pieskových dún, 
kde absolvujeme našu poslednú noc.

Ráno balíme veci do áut a mierime na le-
tisko. Vraciame požičané autá a vybavuje-
me letiskové formality. Naše zážitky a po-
byt sa chýlia ku koncu, len náš vodca Miro 
asi nemá dosť. Keď sa nám totiž nepodarí 
prepašovať do lietadla ako príručnú bato-

žinu obľúbenú gitaru, ktorá nás sprevá- 
dzala celý pobyt, Miro zvádza súboj ner-
vov a odmieta bez nej do lietadla nastúpiť. 
Súboj nakoniec vyhrá Miro a zostáva s gi-
tarou v ruke na letisku. Odlietame teda 
bez neho. V Bratislave nás privíta studené 
a upršané počasie. Lúčime sa a ešte plní 
zážitkov sa náhlime domov za bežnými 
povinnosťami.

P.S.: Miro priletel na ďalší deň, síce o pár 
euro ľahší, ale ako morálny víťaz a s gita-
rou v ruke.

Peter Mesároš 
Foto: archív autora
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Ulica a číslo....................................................................................................................................
Obec, PSČ:....................................................................................................................................
Telefón / e-mail:..............................................................................................................................

Dátum:....................................*Podpis:..........................................................................................
* Svojím podpisom dávam až do písomného odvolania súhlas na zaradenie mojich osobných údajov do databázy. Údaje 
budú použité na vlastné marketingové aktivity a služby pre všetky produkty  a médiá vydavateľstva Perpes, s.r.o.

Bez odoslania požadovaných údajov na adresu redakcie nie je možné 
objednávku predplatného akceptovať.

Vyplnený kupón a predplatné zašlite na adresu: 

Perpes, s.r.o., Cabajská 28, 949 01 Nitra, 
číslo účtu 2629196310/1100 v Tatra banke 

Údaje tiež môžete zaslať e-mailom na:
redakcia@domabyvanie.eu 

Staňte sa predplatiteľom minimálne na dva roky a vyhrajte. 
Každý, kto uhradí predplatné do 20.1.2010 bude 



Najlepší partneri
Spoločnosť je rozdelená na Veľkoobchod – BEST a Maloobchod – Kúpeľňové štúdiá BEST SLOVAKIA, s.r.o. Veľkoobchodne a aj maloobchodne 
ponúka BEST svojim partnerom rozsiahlu paletu produktov od celosvetovo najlepších výrobcov na uskutočnenie individuálnych túžob pri 
vybavení kúpeľne, kuchyne a interiéru. V ponuke nechýbajú produkty od renomovaných svetových partnerov, ako je Aparici, Bestline, 
Bisazza, Ce-si, CORDIVARI, Gardenia Orchidea, Grohe, Hansgrohe, HÜPPE, Ideal Standard, Impronta, Iris, Ital Granity, DURAVIT, 
Kaldewei, Keramag, KEUCO, Kludi, KOLO, Koralle, Schock, Teka  a ďalších.

Splnená túžba: „Najlepšia kúpeľňa na kľúč“
BEST sa v poslednom období stal Najlepším partnerom pre staviteľské a developerské spoločnosti, ktorým dodáva a zároveň realizuje  
„Najlepšiu kúpeľňu na kľúč“.  BEST SLOVAKIA, s. r. o., poskytuje partnerom bezproblémovú stavbu nadštandardných sociálnych zariadení. 
Prvou časťou tohto procesu je poradenstvo.
Špecializovaní predajcovia a projektoví manažéri poskytujú kompletné informácie o produktoch a spôsobe realizácie. Nasleduje tvorba 
viacerých návrhov a vizualizácií obkladov, dlažieb, sanity. Následne koordinátor prác v súčinnosti s realizačným oddelením realizuje obklady, 
dlažby a montáž sanity na základe
dohodnutého plánu a vizualizácie. Medzi najlepšie projekty realizované koncepciou „Najlepšia kúpeľňa na kľúč“ určite patria Hotel Dubná 
Skala, Hotel Holiday Inn v Žiline, Hotel Hilton v Košiciach, Villa Nečas, Obytný dom Kvačalová, Obytný súbor KIA Krasňany, Obytný 
súbor Čierna Voda, Sídlo spoločnosti Gryf, Hotel Diplomat v Rajeckých Tepliciach atď.

Kontakt:
Kúpeľňové štúdiá 
BEST SLOVAKIA , s. r. o.:
Žilina, Bratislavská 117
Bratislava, Bajkalská 29
Trenčín, Jilemnického 2
www.best-slovakia.sk

BEST- Vážime si partnerstvo 
BEST je poprednou spoločnosťou, ktorá prináša slovenským partnerom už 15 rokov 
bohatý výber najlepších produktov do kúpeľne a kuchyne.

OD MEDCOM, Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, SR, Tel./Fax: +421 (0)2 492 243 77, Tel./Fax: +421 (0)2 492 243 78, Tel./Fax: +421 (0)2 444 522 43, Mob.: +421 (0)905 415 777, E-mail: medcom@medcom.sk

obchodné zariadenia

www.medcom.sk

Radi vás privítame v našej predajni aj v roku 2010



číslo 4 - 3. ročník/2009
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Bezpečnosť na 24 hodín denne 
Moderné koncepcie obytných izieb I Pre pokojný spánok
Wellness, relax I Zimná záhrada - celoročný relax 
Cestovanie

Tepelná ochrana budov I Dom s dreveným kabátom 
Vykurovanie, úspora energie I Kozuby, kachľové pece 

Vládny program na podporu 
zatepľovania

4/2
00
9Nové ceny 

neutajíme!

Nie je žiadnym tajomstvom, že tehla je vďa-
ka svojim vynikajúcim vlastnostiam tradič-
ne najobľúbenejším stavebným materiálom. 
Špičkovú kvalitu tehál Porotherm Profi  sme 
teraz zvýraznili dlhodobou úpravou cenní-
kových cien, čím sme najkvalitnejšiu tehlu 
na trhu spravili ešte dostupnejšou. Navyše 
vám prinášame ďalšiu úsporu času a peňa-
zí s ponukou bezplatnej dopravy na stavbu 
a dodania malty Profi . Ak chcete murovať 
rýchlo, jednoducho a bez miešačky, vaša 
správna voľba je POROTHERM Profi .

Infolinka: 0850 111 283 www.porotherm.sk

ZADARMO
•  doprava na stavbu*

•  malta Profi 

ZADARMO
•  doprava na stavbu*

•  malta Profi 
* Platí iba pre celokamiónový odber.
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