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predstavte si “Tri v jednom”
Dvakrát rýchlejšie v polovičnom priestore! Funkcia „Tri v jednom“ 

Vám umožní súčasnú prípravu viacerých jedál v rôznych priestoroch 

rúry. A pri pečení menších porcií nie je potrebné zohriatie celého 

priestoru rúry. S rúrami so systémom „Twin convection“ od spoločnosti 

Samsung nie je také ťažké si to predstaviť. Ak sa chcete dozvedieť 

viac, navštívte stránku www.samsung.sk.

30l

32l

65l



EDITORIAL

Ani sme sa nenazdali a je tu ďalšie vydanie časopisu DOM a 
BÝVANIE, ktorý má predpoklad nájsť si svoje stále miesto 
na trhu, a tak zvyšovať pohodlie Vášho bývania. Svedčia 
o tom odozvy, ktoré sú väčšinou pozitívne, a ktoré nás 
zaväzujú časopis stále zdokonaľovať a vylepšovať, aby si 
ho obľúbilo ešte viac čitateľov. Preto nás každá odozva  
teší, lebo len tak sa dozvieme, čo Vám v časopise chýba a 
čo môžeme ešte vylepšiť. Vaše podnety sú pre nás veľmi 
dôležité, dávajú nám možnosti na lepšiu komunikáciu s 
čitateľom, ktorý sa i takýmto spôsobom stáva určitým 
spolurealizátorom pri tvorbe časopisu. Čím viac podnetov 
budeme mať, tým skôr si nájdete v časopise informácie, 
ktoré potrebujete. Preto každý tip na zaujímavý článok, 
ktorý obohatí obsah časopisu a bude prínosom pre 
čitateľov, radi privítame. A veríme, že i vydanie, ktoré 
držíte práve v rukách, je pre Vás prínosom a že si v ňom 
nájdete informácie, ktoré využijete pri zveľaďovaní Vášho 
súčasného bývania, alebo bývania, nad ktorým uvažujete 
v budúcnosti, pretože len vtedy má naša práca zmysel.

Príjemné čítanie Vám praje redakcia 
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Pri kúpe staršieho rodinného domu, ktorý chceme využiť na trvalé bývanie je potrebné 
zvážiť niekoľko dôležitých aspektov, pretože sa zväčša jedná o celoživotnú investíciu.

Ako postupovať?

Výberom lokality sa nebudeme podrob-
nejšie zaoberať, nakoľko táto vec je in-
dividuálnou záležitosťou záujemcu. Sa-
mozrejme je rozdiel či nehnuteľnosť má 
možnosť napojenia na kompletnú inži-
niersku infraštruktúru (voda, plyn, kana-
lizácia, elektrina), alebo v danej oblasti 
určitá časť infraštruktúry chýba.

Dôležitým prvkom pri kúpe je usporiada-
ný majetkovoprávny stav.

Tento sa eviduje v katastri nehnuteľností  
na výpise z listu vlastníctva, kde sa evidu-
je stavba so súpisným číslom a príslušné 

pozemky vedené pod parcelnými čísla-
mi, ďalej sú to vlastníci nehnuteľnosti. 
Polohopisne sú nehnuteľnosti, t.j. stavby 
a pozemky zakreslené v príslušnej mierke 
na snímke z katastrálnej mapy. 

Treba si preveriť, či je nehnuteľnosť zapí-
saná v katastri nehnuteľností a vedená na 
predávajúceho. Na nehnuteľnosti môžu 
byť viazané aj rôzne ťarchy v podobe vec-
ných bremien, ktoré určitým konkrétnym 
spôsobom obmedzujú vlastníka vo vyu-
žívaní nehnuteľnosti. Ako príklad možno 
uviesť právo prechodu inžinierskych sie-
tí cez pozemky (voda, plyn, kanalizácia, 
elektrina). Vlastník nehnuteľnosti je v ta-
komto prípade obmedzený, že v danom 

ochrannom pásme uloženia sietí nemôže 
realizovať zástavbu a je povinný umožniť 
vlastníkovi sietí prístup na pozemok za 
účelom údržby, alebo opravy siete. 

Ďalším bremenom, môže byť napríklad 
právo prechodu cez pozemok a podobne. 
Tu si treba vždy zvážiť nakoľko je breme-
no limitujúce pri využívaní nehnuteľnosti 
a podľa toho zvážiť jej kúpu. V prípade, 
že sú majetkové vzťahy nedoriešené, prí-
padne neprehľadné, je najskôr na vlasní-
koch tieto usporiadať a potom realizovať 
prípadnú kúpu.

Posúdenie domu z hľadiska jeho kon-
štrukčného prevedenia a následného 
využitia pri prestavbe.

Pri kúpe domu musíme mať na zreteli 
konštrukčné prevedenie stavby a momen-
tálny stavebnotechnický stav objektu ako 
celku. Pri posúdení domu je podstatná 
celková životnosť, ktorú je stavba schop-
ná dosiahnuť, táto je priamo závislá od 
materiálovo-konštrukčného prevedenia, 
kvalite prevedenia a údržbe stavebných 
konštrukcií. Podstatný pre posúdenie 
stavby je momentálny stavebno-technic-
ký stav objektu. 

Životnosť stavieb v závislosti od použi-
tých materiálov je nasledovná – stavby 
z pálených tehál, murované a monolitické 
konštrukcie majú základnú životnosť 100 
rokov, montované stavby, stavby na báze 
dreva 80 rokov. Prirodzene, pokiaľ na ob-
jekte bola dobre vykonávaná pravidelná 
údržba, môže dosiahnuť vyššiu životnosť 
ako bola plánovaná.

Ktoré informácie sú podstatné pri kúpe 
nehnuteľnosti.

Treba poznať vek domu – to znamená 
kedy bol postavený a aké materiály boli 
použité pri jeho výstavbe. Hlavne sa jed-
ná o konštrukcie nosných stien a stropov, 
ďalej či objekt prešiel významnejšími 
opravami, alebo rekonštrukciami.

Pri veku objektu si treba uvedomiť, že 
stavby postavené do roku 1945–50 naj-
mä na vidieku boli stavané prevažne 
z nepálených – hlinených tehál, v pod-
horských oblastiach z kameňa.

Stavby postavené do roku 1960 boli zvy-
čajne bez hydroizolácie. Pokiaľ má stavba 
vnútorné inštalačné rozvody staršie ako 
30 rokov, treba počítať za niekoľko rokov 
z ich výmenou.

Ako posúdiť technický stav nehnuteľ-
nosti ? 

Pri obhliadke nehnuteľnosti si je potrebné 

Kupujeme
starší dom
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všimnúť najmä drobné praskliny na nos-
ných stenách a stropoch. Prasklinky na 
omietkach v šírke od 1-do 3 mm nemu-
sia signalizovať vážnejšiu poruchu, pokiaľ 
by sa jednalo o trhliny v šírke od 5mm 
a viac, ktoré by boli priebežné cez murivo, 
prípadne by sa objavili vo väčšom množ-
stve, môžu nám signalizovať statickú, ale-
bo inú vážnejšiu poruchu stavby.

Ďalšou problematickou záležitosťou býva 
zatekanie do stavieb, ich konštrukcií a ná-
sledne vznik zabudovanej vlhkosti. Ako 
sme už spomínali u starších stavieb pre-
važne pred rokom 1970 treba automatic-
ky počítať s dodatočnými hydroizolačnými 
úpravami konštrukcie.

Problematika zavlhnutia stavieb sa ale 
nevyhýba ani novším stavbám, či je to už 
zle prevedená, alebo podcenená  izolácia 
pri výstavbe, alebo zabudovaná vlhkosť 
v stavbe pri nedodržaní stavenotechnolo-

gických postupov. Zistiť takýto stav pri ob-
hliadke najmä ak kupujem stavbu v horú-
cich letných mesiacoch môže byť ťažšie. 
Vlhkosť v stavbe je niekedy cítiť priamo 
v miestnostiach stavby, prípadne mapy po 
zavlhnutí a zatečení sú viditeľné priamo 
na stenách a stropoch. Prípadný náter ich 
zakryje len na určitú dobu. Pokiaľ zva-
žujeme kúpiť stavbu aj napriek zistené-
mu stavu treba uvažovať s dodatočnými 
a najmä nákladnými stavebnými úpravami 
na ich odstránenie.

Pri celkovom rozhodnutí pre kúpu objek-
tu je treba zvážiť aj dispozičné využitie 
nehnuteľnosti a jej prípadné rozšírenie 
ako je prístavba objektu, alebo jej nad-
stavba. Tu sa treba jednoznačne obrátiť 
na odborníka – statika stavieb, ktorý Vám 
povie, či stavba je schopná rekonštrukcie 
a prestavby na Vami požadovaný účel. 

V závere si treba zhrnúť všetky údaje o 
stavbe ktorú ideme kupovať 

Hlavne – majetkovo právny stav nehnuteľ-
nosti, životnosť stavby, konštrukčné rie-
šenie, súčasný stavebnotechnický stav, 
nevyhnutné opravy a investície, možnosť 
prestavby vzhľadom na konštrukčné rie-
šenie.

Ing. Peter Mesároš 
foto: BAUMIT
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Oprava a údržba
obytných
objektov 

Údržba stavebných objektov má podstatný vplyv na ich životnosť 
a prevádzkové užitkové vlastnosti a významne ovplyvňuje neskor-
šiu výšku investičných nákladov.
Budeme sa venovať výlučne údržbe objektov určených na bý-
vanie aj keď všeobecné postupy údržby a opráv stavieb platia 
aj u iných stavebných objektov, ale vzhľadom na prevádzkovú 
odlišnosť a iné vybavenie ostatných stavieb sú určité rozdielne 
špecifiká.
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Ako postupovať pri údržbe objektu 
a kedy začať?

Údržba stavieb, či sa jedná o bytový dom, 
alebo rodinný dom by mala byť jedno-
značne plánovaná a začína sa dňom kedy 
začneme stavbu užívať. Samozrejme, 
sem nespadá  záruka zo strany realizačnej 
firmy, ktorá sa vzťahuje na vady, prípadne 
nedorobky vzniknuté pri výstavbe. Údrž-
ba rieši pravidelnú plánovanú starostli-
vosť o jednotlivé časti stavby, konštrukcie 
a prevádzkovotechnické zariadenia.

Z hľadiska životnosti jednotlivých čas-
tí stavby sa prvky stavby delia na prvky 
dlhodobej a krátkodobej životnosti. Me-
dzi prvky dlhodobej životnosti patria naj-
mä základové konštrukcie, nosné steny 
a stropy. Tieto podľa druhu použitého 
materiálu dosahujú životnosť od 80 až do 
150 rokov. Medzi prvky krátkodobej život-
nosti patria hydroizolačné krytiny, strešné 
krytiny, tepelné izolácie, klampiarske kon-
štrukcie, inštalačné rozvody a podobne, 
ich životnosť sa pohybuje od 20 do 40 ro-
kov. Pri pravidelnej údržbe možno výrazne 
predĺžiť životnosť jednotlivých konštrukcií 
– jedná sa najmä o prvky krátkodobej ži-
votnosti, ktoré potom ovplyvňujú technic-
ký stav prvkov dlhodobej životnosti.

Ako sme už spomenuli, údržba začína 
dňom uvedenia objektu do prevádzky.

Najexponovanejšími časťami domu sú 
najmä strecha, fasáda, balkóny, lógie 
a konštrukcie okien.

Stav jednotlivých konštrukcií je treba 
skontrolovať zvyčajne po zime, kedy bol 
dom vystavený zaťaženiu nepriaznivý-
mi vplyvmi ako voda, sneh, mráz, vietor 
- je dobré skontrolovať najmä stav klam-
piarskych prvkov, fasády, identifikovať 
prípadné vzniknuté trhlinky a praskliny 
na fasáde a v detailoch napojenia klam-
piarskych prvkov a najmä strešnú krytinu, 
ďalej miesta s výskytom korózie na kovo-
vých konštrukciách, poškodenie dreve-
ných prvkov a pod.

Takéto miesta sa dajú lokálne opraviť tes-
niacimi tmelmi, prípadne nátermi a môže-
me sa tak vyhnúť neskôr výraznejšiemu 
poškodeniu konštrukcie stavby. 

Pravidelná údržba – pozostáva z pravi-
delných plánovaných opráv a udržiava-
cích prác, ktorými sú najmä obnova náte-
rov kovových a klampiarskych konštrukcií  
intervale 5-10 rokov, nátery a opravy fa-
sád 15-20 rokov, opravy a výmena von-
kajších nášľapných vrstiev na balkónoch 
a terasách 20-25 rokov, opravy strešných 
krytín podľa druhu použitého materiálu - 
asfaltové krytiny - 20 rokov, skladané kry-

tiny od 20 –do 40 rokov.

Technické a prevádzkové zariadenia bu-
dov prechádzajú pravidelnými technic-
kými prehliadkami a revíziami. Jedná sa 
o vodoinštaláciu, plynové odberné zaria-
denia, elektroinštalácie a bleskozvod. 

Kedy je vhodné načasovať opravy 
a udržiavacie práce na domoch?

V zásade treba rozlíšiť o aký typ prác sa 
jedná. Pokiaľ sa jedná o mokré procesy, 
ako sú opravy omietok, sriech, zavlhnu-
tých miest, tieto je lepšie naplánovať na 
koniec jari a začiatok leta, ako je máj až 
jún, lebo konštrukcia po zime zvyčajne ob-
sahuje väčšie množstvo nahromadených 
vodných pár, ktorých sa potrebuje zba-
viť a preto najmä nátery fasád tesnenia, 
konštrukcií, opravy terás balkónov a lógii  
je vhodnejšie realizovať v letných mesia-
coch, aby sme do konštrukcie nezabudo-
vali vlhkosť, ktorú neskôr nedokážeme 
odstrániť. Najmä prienik vlhkosti cez kon-
štrukciu fasády, alebo strechy ovplyvňuje 
technické vlastnosti nosnej konštrukcie 
a má priamy vplyv na životnosť stavby 
a kvalitu bývania.

Zanedbaná údržba sa časom jednoznač-
ne prejaví na zvýšených nákladoch na 
rekonštrukcie a nevyhnutné niekedy aj 
neplánované opravy veľkého rozsahu.

Ing. Peter Mesároš 
foto: autor, archív redakcie  a BAUMIT

Problematika údržby sa týka samozrejma 
aj panelových obytných domov ....
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Zateplenie obvodových plášťov budov patrí v súčasnosti medzi veľmi progresívne riešenia zníženia spotreby energie na vykurovanie. 
Žiaľ, nie vždy výsledný stav zodpovedá plne našim očakávaniam. Príčin, prečo zateplený dom neplní požadované funkcie, môže byť 
viac – od chybného návrhu zateplenia cez výber nevhodných materiálov až po neodbornú realizáciu zateplenia.
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Medzi najčastejšie príčiny vzniku porúch 
pri kontaktných zatepľovacích systémoch 
patrí používanie nevhodných a nesysté-
mových materiálov v skladbe systému. 
V snahe ušetriť investor často vyskladá 
zatepľovací systém z materiálov, ktoré 
nie sú určené pre použitie na zateplenie 
obvodového plášťa budovy, čo vo väčši-
ne prípadov vedie k neskoršiemu vzniku 
porúch v systéme. Pri očakávanej dlhodo-
bo spoľahlivej funkčnosti zatepľovacieho 
systému je preto rozumné rozhodnúť sa 
pre osvedčené systémy s overenou mate-
riálovou skladbou, certifikované nezávis-
lou skúšobňou.

Lepenie izolačných dosiek

Na lepenie izolačných dosiek k podkladu 
je potrebné používať výhradne lepiace 
stierky alebo lepiace malty určené vý-
robcom. Väčšina výrobcov zatepľovacích 
systémov používa rovnaký materiál na 
lepenie dosiek aj na realizáciu výstužnej 
vrstvy na nalepenom izolante. Lepiaca 
hmota sa preto musí vyznačovať vysokou 
priľnavosťou a dostatočnou pružnosťou. 
Pri realizácii sa však často stretávame 
s používaním rôznych lacných lepidiel 
určených napr. pre lepenie obkladov 
a dlažieb, ktoré svojimi vlastnosťami 

nezodpovedajú kritériám pre použitie 
v rámci kontaktných zatepľovacích sys-
témov. Následne tak dochádza k postup-
nému uvoľňovaniu dosiek od podkla-
du a k znehodnoteniu celého systému.

Dôležitú úlohu pri lepení dosiek zohráva 
tiež nanášanie lepidla na izolačnú dosku. 
Lepidlo by sa malo nanášať v tvare hú-
senice po celom obvode dosky plus na 
plochu dosky vo forme troch bodových 
terčov. Častým javom je však celoploš-
né nanášanie lepidla na polystyrénové 
izolačné dosky zubovým hladidlom. Ne-
rovnosti v podklade a tuhosť izolačných 

Ako predísť chybám 
pri návrhu a realizácii 

zatepľovacích 
systémov?
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dosiek majú za následok, že pri takomto 
spôsobe lepenia nie je doska k podkladu 
prichytená dostatočne po celom obvode, 
ale iba bodovo v miestach vystupujúcich 
nerovností. 

Izolačné dosky

Aj pri izolante býva častou príčinou vzniku 
porúch použitie nevhodných izolačných 
dosiek v rámci skladby zatepľovacieho 
systému. Používajú sa pritom materiály 
s nízkou objemovou hmotnosťou určené 
pre iné použitie (napr. na izolácie šikmých 
striech alebo v rámci odvetraných zatep-
ľovacích systémov), čo má za následok 
nižšiu pevnosť izolačných dosiek a zní-
ženú mechanickú odolnosť celého zatep-
ľovacieho systému. V prípade polystyré-
nového izolantu sa tiež často používajú 
lacné dosky z nestabilizovaného polysty-
rénu, ktoré vykazujú aj po zabudovaní 
objemové zmeny. To vedie k vzniku trhlín 
vo výstužnej vrstve a v povrchovej úprave. 
V soklovej oblasti je potrebné používať 
izolačné dosky z extrudovaného polysty-
rénu, ktorý sa v porovnaní s bežným 
fasádnym polystyrénom vyznačuje zní-
ženou nasiakavosťou, a tiež vyššou pev-
nosťou. 

Mechanické kotvenie

Mechanické kotvenie hmoždinkami nie 
je potrebné v prípade nízkych neomiet-
nutých novostavieb (okrem betónového 
podkladu) s výškou stavby nižšou ako 10 
m. Vo všetkých ostatných prípadoch by 
mali byť hmoždinky súčasťou zatepľova-
cieho systému. Najčastejšou chybou pri 
mechanickom kotvení je používanie ne-
vhodných hmoždiniek na konkrétny pod-
klad. Výrobca systému obyčajne predpi-
suje rôzne druhy hmoždiniek pre použitie 
na jednotlivé podklady, iné hmoždinky 
sa napr. používajú na betón, iné na tehlu 
a iné na pórobetón. Častou chybou je tiež 
používanie lacných nekvalitných hmož-
diniek, ktoré sa pri aplikácii ľahko lámu 

a ich použitie vedie okrem zvýšenej spot-
reby tiež k zvýšenej prácnosti prípadne k 
nedostatkom v samotnom kotvení. 

Výstužná (armovacia) vrstva

Nesprávne realizovaná výstužná vrstva 
predstavuje jednu z najčastejších príčin 
porúch zatepľovacích systémov. Vrstva 
tvorí podklad pre povrchovú úpravu, jej 
primárnou funkciou je preto eliminácia 
napätí od teplotných zmien v povrchovej 
úprave. Okrem toho tvorí ochranu celého 
systému pred mechanickým poškodením. 
Podobne ako pri lepení sa však aj v tomto 
prípade často stretávame s používaním 
nekvalitných lepidiel s nízkou pružnos-
ťou nevhodných na vytvorenie výstužnej 
vrstvy. Okrem kvality stierkovacej hmoty 
má na funkčnosť armovacej vrstvy vplyv 
aj samotná sklotextilná mriežka, ktorá sa 
do vrstvy vkladá ako výstuž. Často sa 
totiž používa mriežka s nevhodnou po-
vrchovou úpravou, s nízkou odolnosťou 
proti pôsobeniu alkalického cementového 
prostredia. Mriežka sa potom v stierke 
rozpadne a prestáva plniť svoju funkciu. 
Výsledkom sú trhliny vo výstužnej vrstve, 
ktoré sa zákonite prenášajú aj do povr-
chovej úpravy. 

Povrchová úprava

Ako povrchová úprava kontaktných za-

tepľovacích systémov sa používajú tenko-
vrstvové ušľachtilé omietky. Vyrábajú sa 
v rôznych bázach (akrylátové, silikátové, 
silikónové, minerálne), v rôznych štruk-
túrach, zrnitostiach a v rôznej farebnosti. 
Pri voľbe konkrétneho materiálu je po-
trebné rešpektovať jeho charakteristické 
vlastnosti a podmienky, v ktorých má byť 
omietka použitá. Napr. na zatepľovacie 
systémy, od ktorých sa očakáva zvýše-
ná paropriepustnosť (sytém Baumit open 
alebo minerálne zatepľovacie systémy) 
nie je vhodné použiť ako povrchovú úpra-
vu akrylátovú omietku, ktorá má zo spo-
menutých druhov omietok najvyšší difúz-
ny odpor.  

Chyby spôsobené nesprávnym návr-
hom a realizáciou zateplenia

Okrem chýb pri výbere materiálu a chýb 
pri realizácii zateplenia sa pomerne čas-
to stretávame s rôznymi nedostatkami už 
pri návrhu zateplenia. Napríklad na zavlh-
nuté murivo sa často používajú klasické 
polystyrénové zatepľovacie systémy, kto-
ré majú pomerne vysoký difúzny odpor. 
V takomto prípade je však potrebné voliť 
paropriepustné systémy, ktoré umožňu-
jú prechod vlhkosti smerom do exteriéru 
(systém Baumit open, resp. minerálne 
zatepľovacie systémy). Často sa tiež ro-
bia chyby pri návrhu hrúbky izolantu, keď 
sa automaticky polystyrén hrúbky 5 cm 
považuje za dostatočne hrubý izolant. 
Použitie nedostatočnej hrúbky izolantu 
môže viesť aj po zateplení obvodového 
plášťa k tvorbe plesní na vnútornom povr-
chu steny. Popri kvalite jednotlivých kom-
ponentov zatepľovacieho systému má na  
celkové funkčné a úžitkové vlastnosti za-
tepleného objektu veľký vplyv aj samotná 
realizácia zateplenia. Pri výbere realizač-
nej firmy je preto potrebné orientovať sa 
na firmy, ktoré sú priamo od výrobcu za-
tepľovacieho systému zaškolené na prácu 
s týmito systémami a sú držiteľmi osved-
čenia o zaškolení. 

V spolupráci so spoločnosťou Baumit
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Čistenie fasád
(aplikácia vodného lúča)    
V dôsledku výkyvu vonkajších teplôt, 
mrazov a počasia dochádza k výraznejším 
zmenám a poškodzovaniu nielen fasád, 
ale aj mnohých stavebných diel a budov. 
Veľké výkyvy teplôt a mrazy výrazne 
vplývajú na kvalitu povrchu omietky, 
betónu, malty a náterov. Nielen zmeny 
teplôt, ale aj agresivita prostredia, 
vyššie koncentrácie nečistôt v ovzduší, 
postupujúca erózia vetra a dažďa vplývajú 
na stav konštrukcie. Po skončení zimy 
nastáva akási rekapitulácia a zhodnotenie 
stavu konštrukcie, resp. určenie stupňa 
jej poškodenia.

Prichádza obdobie prípravy na jarné upra-
tovanie po zime. Naši starí rodičia mali 
prirodzene vypestovaný vzťah a zdedené 
návyky, že na jar treba očistiť a ponatierať 
či namaľovať ošarpané fasády domčekov 
po zime. Samozrejme, zmenou kvality 
používaných materiálov na fasády tieto 
problémy nie sú až také zrejmé. Po kritic-
kom zhodnotení stavu našej fasády, resp. 
budovy alebo domu musíme žiaľ veľakrát 
konštatovať, že povrch konštrukcie potre-
buje určitú kvalitatívnu zmenu. Prinajmen-
šom očistenie a náter konštrukcie, resp. 
vykonať kompletnú sanáciu fasády. Pr-
vým krokom pre určenie spôsobu opravy, 
resp. prvým krokom pri oprave je odstrániť 

zvetrané a poškodené častice z povrchu. 
Technologická príprava základného po-
vrchu je veľmi dôležitá. Lebo na náležite 
očistený povrch môžeme aplikovať poža-
dované sanačné  materiály. Vzhľadom na 
bezrázové pôsobenie na konštrukciu má 
v dnešnej dobe výrazné uplatnenie tech-
nológia vysokotlakového vodného lúča.   

Vysokotlakový vodný lúč je bezrázový vý-
robný postup určený na sanáciu betónu, 
čistenie farieb a poškodených náterov, 
tryskanie dilatačných špár, čistenie členi-
tých povrchov, ako aj na hydrodemoláciu 
a rezanie materiálov. Pôsobenie  vodného 
lúča na materiál zahŕňa najmä tieto spô-

soby:
- čistenie vodným lúčom - fasády, historic-
ké budovy, mosty, veže a pod.,
- rezanie vodným lúčom - betónov, ocelí, 
plastov, gumy, mramoru atď.
- a iné, napr. hydrodemolácie, čiže búra-
nie a odstraňovanie veľkých hrúbok.

Obytné budovy a priemyselné stavby, 
podlahy, komunikácie, betónové mosty, 
tunely, komíny, bazény patria mechanicky 
k veľmi namáhaným stavebným konštruk
ciám. A je preto samozrejmé, že v dôsled-
ku namáhania dochádza k narušovaniu 
danej konštrukcie. Tiež dôsledkom priro-
dzeného starnutia či fyzikálnych a che-
mických vplyvov môže byť každé staveb-
né dielo poškodené. Aj niektoré ľudské 
činnosti, napr. grafity, môžu poškodzovať 
povrchy stavieb, minimálne esteticky. 

Existujú normy, ako často, kedy a za akých 
podmienok nasleduje kontrola, resp. ná-
sledná oprava konštrukcií. Preto každá 
nová stavba, renovácia či oprava sa musí 
riadiť presnými predpismi, normami či zá-
sadami. Aby nedošlo napr. k statickému 
porušeniu konštrukcie, je potrebné vyko-
návať pravidelné kontroly kvality stavieb 
a prípadné následné opravy jestvujúcich 
konštrukcií.

Poškodenie konštrukcií si vyžaduje zhod-
notenie aktuálneho stavu betónu, resp. 
celej konštrukcie. Výsledky zhodnotenia 
sú rozhodujúcim kritériom na určenie roz-
sahu opráv a  druhu metódy použiteľnej 
na opravu.

Najdôležitejšie požiadavky na  kvalitu zá-
kladového povrchu sú nasledovné:
- homogénny pevný podklad s vysokou 
odolnosťou voči oteru;
- poškodený betón vplyvom mrazu, koró-
zie armatúr a preťaženia treba odstrániť;
- taktiež skarbonizovaný a chloridom 
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nasýtený (zamorený) betón je úplne od-
straňovaný tak, aby ani neskôr vo vnútri 
betónu nedochádzalo ku korozívnemu 
rozrušovaniu;
- armatúry musia byť po celom obvode 
uvoľnené a očistené od korózie, t. j. „ob-
nažené“,
- povrch betónu musí byť dostatočne 
zdrsnený, aby sa dosiahlo kvalitné spoje-
nie starej a novej vrstvy betónu.
 
Všetky tieto požiadavky na kvalitu pod-
kladu možno s výhodou dosiahnuť tech-
nológiou  vysokotlakového vodného lúča. 
Okrem iného vodný lúč má v porovnaní 
s „konkurenčnými metódami“, ako napr. 
čistenie plameňom, pieskovanie, mecha-
nické odstraňovanie frézovaním alebo 
dlátom, nasledovné prednosti:
- odstraňovanie sa uskutočňuje bez ter-
mického alebo chemického zaťaženia 
kontaktnej plochy;
- nedochádza k vzniku prasklín a trhlín 
v základnom materiáli;
- nedochádza k mechanickému poško-
dzovaniu povrchu;
- nedochádza k poškodeniu obnaženej 
armatúry;
- nedochádza k vzniku prachu, a tým  
zaťažovaniu životného a pracovného 
prostredia (najmä pri čistení alebo delení 
jedovatých a karcinogénnych materiálov 
alebo inak kontaminovaných materiálov).

Vysokotlakový vodný lúč je nasadzova-
ný všade tam, kde je možné využiť jeho 
špecifické prednosti a výhody. Celková 
oblasť nasadenia zahŕňa:
- čistenie povrchu betónu od farieb a ná-
nosov;
- odstraňovanie plaveného cementu;
- odstraňovanie starých náterov;
- vyplavovanie (zdrsňovanie) malých   
častíc cca. 1-3 mm;

- odstraňovanie menej pevných vrstiev;
- lokálne odstraňovanie betónu, napr. ob-
nažovanie jednotlivých výstužných 
prútov - armatúr;
- veľkoplošný úber do rôznych hĺbok (lo-
kálne búranie - hydrodemolácia);
- odstraňovanie omietok a ostatné čiste-
nie fasád od nánosov prachu a nečistôt.

Podľa požiadaviek a technického zadania 
musia byť technologické parametre vod-
ného lúča ako tlak, množstvo vody, druh 
a počet trysiek, rýchlosť posuvu trysky 
či jej otáčky správne zvolené. Praktické 
skúsenosti a výsledky výskumu odstraňo-
vania náterov (na báze minerálov a živíc) 
a betónu sú k dispozícii. Predpokladom 
pre hospodárne nasadenie technológie 
vodného lúča  je  tiež  poznanie  mecha-
nizmu  rozrušovania, resp. odstraňovania 
nežiaducich vrstiev materiálov. Praktická 
aplikácia čistenia mramorovej a traver-
tínovej fasády je zobrazená na obrázku. 
Pracovný tlak dosahuje až 200 MPa. 

Z obrázku tiež vidno, že očistený povrch 
fasády budovy je zbavený všetkých aj dl-
horočných usadenín a nánosov. 
     
Kedže povrch betónu býva tiež natretý 
impregnačnými prostriedkami (napr. na 
živicovej báze), je potrebné najprv očistiť 
plochu od náterov a impregnácií. Súčas-
ne sa musí odstrániť poškodená vrchná 
vrstva betónu a zvetrané vrstvy. Vzhľa-
dom na vysokú afinitu náterov k povrchu 
sa na odstránenie nežiaducich materiálov 
s výhodou používa technológia vyso-
kotlakového vodného lúča s pracovným 
tlakom až do 2 500 bar. Týmto tlakom sa 
darí rýchlo a efektívne odstrániť zvyšky 
náterov a skarbonizovaného betónu.
     
Výdatnosť čistenia býva 10-60 m2/hod. 
Takto očistený povrch betónu je dosta-
točne zbavený nežiaducich materiálov. 
Následne vykonávané odtrhové skúšky 
preukazujú dobrú kvalitu očisteného po-
vrchu.

Všeobecne je známe, že statické pôso-
benie vodného lúča nevyvoláva v základ-
nom materiáli nežiaduce trhliny, t. j. pô-
sobí staticky bez dynamických rázov, čím 
technológia vodného lúča získava neoce-
niteľné prednosti pred inými technológia-
mi na úpravu povrchu betónu. Betón je po 
čistení vodným lúčom navyše dostatočne 
drsný a porézny pre ďalšie ošetrenie. 

Vysokotlakový vodný lúč a práce ním vy-
konávané sú vysoko efektívne a navyše 
ekologické. V súčasnosti vzhľadom na vy-
soké generované pracovné tlaky ho možno 
efektívne tiež využiť aj na rezanie všetkých 
známych technických materiálov. S prísa-
dou abrazíva možno bez problémov nielen 
čistiť, ale aj rezať betóny, ocele, mramor, 
žulu, sklo či iné konštrukčné a stavebné 
materiály bez zmeny kvality a štruktúry.

Dr. - Ing. Zdenko KRAJNÝ 



Sadrové 
omietky a stierky KNAUF -
silné tromfy pre Vašu stavbu

Sadrové omietky, tmely a stierky patria neodmysliteľne k produktom zo sadry. Firma 
KNAUF ako najväčší výrobca produktov zo sadry pravidelne prichádza na trh s novými 
výrobkami, aby uspokojila všetky potreby svojich zákazníkov.

Tentokrát prišla na trh s celou novou ro-
dinou produktov pod názvom BAND-línia, 
ktorá zahŕňa v sebe dve sadrové omietky 
a dve sadrové stierky. 
Najprv si musíme uvedomiť, že sadro-
vé omietky a stierky sú určené len do 
vnútorných priestorov. Prvým z tých-
to produktov, ktorý patrí do novej línie, 
je inovovaná sadrová priľnavá omietka 
KNAUF ROTBAND. Ide o nestarnúcu 
legendu, medzi spracovateľmi veľmi ob-
ľúbenú omietku. Hlavnou výhodou danej 
omietky je vysoká priľnavosť k podkladu 
a schopnosť nanášania veľkého rozme-
dzia hrúbok vrstiev od 7 mm do 50 mm, 
a to jednovrstvovo bez trhlín a bez toho, 
aby sa omietka zosúvala. Už z pojmu 
jednovrstvovo vyplýva, že nie je treba 
nanášať najprv jadrovú omietku, a potom 
jemnú štukovú. Výsledný povrch omietky 
aj pri veľkej hrúbke je presne taký, ako pri 
bežnej štukovej omietke. Sadrovú omiet-
ku KNAUF ROTBAND môžete nanášať 
na každý bežný stavebný podklad ako 
napr. betónové prefabrikáty, monolitický 
betón, sadrokartónové dosky, omietky, 
tehly a pod. Taktiež odpadá pri príprave 
podkladu aj potreba použitia prednástre-
ku, ako je to pri vápenno-cementových 

omietkach. Pri sadrových omietkach stačí 
použiť podľa druhu podkladu len príslušný 
penetračný náter na zvýšenie priľnavosti 
a zníženie nasiakavosti, ktorý nájdete tiež 
medzi produktmi firmy KNAUF. Dokonca 
pri novom murive z tehál netreba použiť 
žiadny penetračný náter. Dlhodobým vý-
vojom tejto omietky sa dosiahla jej jedi-
nečná vlastnosť, čo môžeme potvrdiť aj 
z vlastných skúseností. Táto veľká pred-
nosť spočíva v tom, že omietku ROT-
BAND je možné naniesť viacvrstvovo až 
do extrémnych hrúbok 10 cm. Vhodná je 
aj na vyspravenie okenných a dverných 

otvorov. Pri sadrovej tenkovrstvej omietke 
KNAUF BLAUBAND je rozsah nanášania 
3–8 mm. Veľkou výhodou tejto omiet-
ky ja ľahká hladiteľnosť, vysoká rovnosť 
plochy a biela farba. Obľúbia si ju hlavne 
maliari ako predprípravu podkladu pod 
interiérové farby. Taktiež sa dá nanášať 
na rôzne podklady ako sadrová omietka 
ROTBAND. Sadrové omietky majú mnoho 
výhod proti vápenno-cementovým omiet-
kam a ak si na ne zvyknete, nedáte na ne 
dopustiť. Niektoré sa už spomínali, ale je 
ich omnoho viac a to, že nie sú agresívne 
na pokožku, majú pH 5,5. Farba omietok 
je biela, vyznačujú sa protipožiarnymi 
vlastnosťami, majú vyššiu výdatnosť ako 
vápenno-cementové omietky atď.
Ďalším produktom z BAND-línie je uni-
verzálna výplňová a vyhladzovacia sad-
rová stierka KNAUF GRÜNBAND, ktorou 
možno vypĺňať diery a trhliny na podklade 
až do hĺbky 90 mm, ale na druhej strane 
nanášanie hrúbok do 0 mm je tiež bez-
problémové. Ide vlastne o tmel a stierku 
v jednom. Dá sa použiť na škárovanie 
sadrokartónu (s výstužnou páskou), ale 
aj ako celoplošná stierka. Pri stierkovaní 
je s ňou možné dosiahnuť najvyššiu kva-
litu stierkovaného povrchu Q4. Štvrtým 
produktom je celoplošná sadrová stierka 
KNAUF GELBAND, ktorá má hrúbku na-
nášania 0-4 mm. Slúži na vysokohodnot-
né stierkovanie (Q4). Je použiteľná tiež aj 
na škárovanie sadrokartónu (s výstužnou 
páskou). Obe sú určené na všetky bežné 
stavebné podklady, ako betónové prefab-
rikáty, monolitický betón, sadrokartónové 
dosky, omietky atď. S oboma stierkami 
dosiahnete vysokokvalitné povrchy pri-
pravené pre nátery. Rozdiel medzi týmito 
produktmi je v tom, že výplňová a vyhla-
dzovacia stierka KNAUF GRÜNBAND 
obsahuje vlákna, preto je možné použiť ju 
do extrémnych hrúbok. 
Na záver chcem len podotknúť, že všet-
ky výrobky sú skúšané podľa európskych 
noriem a majú označenie CE.        

Ing. Juraj Slezák
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Otázka úspory energie už dávno nie je pre 
širokú verejnosť neznámou sférou. Pod-
statnú časť rodinného rozpočtu priemer-
nej slovenskej domácnosti tvoria náklady 
na teplo, ohrev úžitkovej vody, ako aj účet 
za elektrinu, čo predstavuje nezanedba-
teľnú položku. Nezvratný jav zvyšovania 
cien presviedča spotrebiteľov o potrebe 
racionálneho prístupu k šetreniu energií. 
Donedávna „nevyčerpateľné“ energetické 
zdroje sú dnes veľmi hlasno komentované 
ako zdroje, ktorých je čoraz menej.

Únik tepla a jeho riešenie

S nadmerným únikom tepla sa môžeme 
stretnúť aj pri stropných konštrukciách  
rodinných domov postavených v päťde-
siatych a šesťdesiatych rokoch predchá-
dzajúceho storočia, tzv. „šťukátorových 
stropoch“. Stropy mali trámovú konštruk-
ciu, ktorá bola zo strany interiéru obitá 
riedkym debnením. Na debnenie sa pri-
bíjali trstinové rohože, a potom sa stropy 
omietali omietkovou hmotou. Zo strany 
exteriéru (povaly) sa hrady opäť uzatvo-
rili dreveným debnením a vo väčšine prí-
padov sa na toto debnenie nanášal tzv. 
škvarový poter. Podľa vtedajších stavite-
ľov mala vzniknutá vzduchová medzera 
pôsobiť ako izolačná vrstva. Riešením 
je dodatočné zateplenie stavieb so za-
chovanou dutinou v stropnej konštrukcii
„fúkanou“ celulózovou tepelnou izoláciou. 
Prístup do izolovaného priestoru získame 
vytvorením aplikačných otvorov, prípad-
ne uvoľníme záklopovú dosku. Pomocou 
aplikačného zariadenia a aplikačných ha-

díc materiál pneumaticky dopravíme do 
pripraveného priestoru, čím sa odstráni 
akákoľvek ručná manipulácia s materiá-
lom na stavbe.

Izolácia dvojplášťových 
plochých striech 

Podobným spôsobom sa dodatočne za-
tepľujú i dvojplášťové strechy rodinných 
domov postavených v šesťdesiatych ale-
bo sedemdesiatych rokoch minulého sto-
ročia. Stropy na domoch, ktoré sa stavali 
v tomto období, boli riešené buď ako be-
tónová platňa – „deka“, alebo neskôr sa 
používali prefabrikované tehlové materiá-
ly, ktoré poznáme pod názvom keramický 
strop. Na stropnú konštrukciu bol posta-
vený krov v miernom spáde a so svetlou 
výškou medzistrešného priestoru od 80 
cm až po takmer nulu. Vzniknutý medzi-
priestor vo väčšine prípadoch nebol tepel-
ne izolovaný, a ak áno, tak časť poteru na 
strope bola doplnená len o perlitový po-
ter alebo tenkou doskovou tepelnou izo-
láciou. Čas a poveternostné podmienky 
preverili takéto strechy a ako si môžeme 
všimnúť, odtápanie snehu, nasledovné 
hromadenie sa vody vo zvodoch a vytvá-
ranie nebezpečných namŕzajúcich cen-
cúľov svedčí o nadmernom úniku tepla. 
Čo pomôže? Dodatočná tepelná izolácia 
dvojplášťových striech „fúkanou“ celuló-
zovou tepelnou izoláciou, ktorá spočíva 
v tom, že sa na strešnej konštrukcii vytvo-
rí vlez (pokiaľ nie je), ktorý slúži na vstup 
do izolovaného medzistrešného priestoru. 
Po vizuálnej kontrole a navrhnutí riešenia 
sa pomocou aplikačných hadíc nafúka 

celulózová tepelná izolácia na stropnú 
konštrukciu o požadovanej priemernej 
hrúbke. Aplikácie rodinných domov sú za-
ujímavé aj tým, že domy možno zatepliť 
v ktoromkoľvek ročnom období. 

Charakteristika 

Základ „fúkanej“ celulózovej tepelnej izo-
lácie CLIMATIZER PLUS tvorí celulózové 
vlákno. Tepelná izolácia je upravovaná 
tak, že konečný výrobok je nehorľavý, s 
nulovým šírením plameňa po povrchu 
a zároveň ošetrený prísadami, ktoré za-
bezpečujú odolnosť proti hubám, ples-
niam, hmyzu a hlodavcom. Celá výroba je 
zaisťovaná suchou cestou. V súčasnosti 
je materiál bežne dostupný v Čechách, 
Poľsku, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku 
a od roku 1990 i na Slovensku  prostred-
níctvom firmy VUNO HREUS zo Žiliny. 
Konečný výrobok je vláknitý, balený do 
polyetylénových vriec a je určený na 
spracovanie v špecializovaných certifiko-
vaných stavebných firmách, ktoré vlastnia 
aplikačné strojové zariadenia, potrebné 
na uloženie izolácie do stavby. 

Výhodou je i cena 

Zaujímavá je aj priaznivá cena izolácie, 
vrátane montáže a dodávky. Je nižšia 
alebo porovnateľná s klasickými dosko-
vými izoláciami. Cena „fúkanej“ celulózo-
vej tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS 
je prijateľná i pre tých, ktorí si zvykli na 
domoch robiť určité 
celky svojpomocne. 
Po konečnej aplikácii 
zákazník platí len za 
konkrétne spotrebova-
né množstvo tepelnej 
izolácie, čím sa stáva 
spolutvorcom konečnej 
ceny.

Ekologické hľadisko 

Počítačom riadená 
výrobná technológia 
celulózovej „fúkanej“ 
tepelnej izolácie je 
v súčasnosti najmoder-
nejšou svojho druhu i vo 
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svetovom meradle. Vo výrobe bol zavedený systém riadenia kva-
lity ISO 9001:2001, ktorý je zárukou stabilne vysokej kvality vý-
robku. Na základe testov vykonaných príslušnými štátnymi skú-
šobňami bola tepelnej izolácii CLIMATIZER PLUS prepožičaná 
ochranná známka „ekologický šetrný výrobok“ 01-01. K ochrane 
životného prostredia prispieva aj skutočnosť, že tento pravidelne 
certifikovaný materiál je biologicky odbúrateľný, čím sa stáva vo 
vyspelých ekonomikách veľmi žiadaným produktom. Vzhľadom 
na zjednotenie právnych a správnych predpisov členských krajín 
Európskej únie výrobca požiadal o udelenie Európskej technic-
kej atestácie pre tepelnú izoláciu CLIMATIZER PLUS. Výsled-
kom je, že zatiaľ ako jedinej fúkanej tepelnej izolácii v Čechách 
a na Slovensku jej bol pridelený európsky atest s CE označením. 
Tento Európsky atest vydal Nemecký inštitút stavebnej techniky 
v Berlíne dňa 18. 4. 2006 na základe odsúhlasených údajov a in-
formácií, ktoré sú v ňom uložené a slúžia k identifikácii a posúde-
ní hodnoteného výrobku. Vydaním tohto certifikátu boli potvrde-
né deklarované kvalitné vlastnosti výrobku a jeho akceptovanie 
v rámci Európskej únie.

Do pozornosti

Počet požiadaviek na zateplenie stále rastie. Zákazník by si mal 
preveriť schopnosti, referencie i materiál, ktorý chce aplikačná 
firma použiť na zateplenie. Vyhne sa tak ťažko identifikovateľ-
ným izolačným materiálom, kde deklarovaný výrobok nemusí 
zodpovedať skutočnosti. Tepelno-izolačný materiál má byť v ori-
ginálnom balení od výrobcu s označením, identifikačnými údajmi. 
Obal nesmie byť dodatočne uzatvorený prelepením, či dokonca 
zadrôtovaním uzáveru balenia. Zákazník má na požiadanie dos-
stať doklad o deklarovaných vlastnostiach výrobku a o spôsobi-
losti firmy na takéto aplikácie.   

Dodatočné zateplenie spomínaných konštrukcií dáva majiteľom 
starších rodinných domov novú možnosť vyriešiť výrazné úniky 
tepla pri nižšom rozsahu sanačných prác, náročných zásahov 
a za priaznivú cenu.

V spolupráci s VUNO HREUS, s.r.o.
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Byt sa nachádza v tehlovom bytovom 
dome v lokalite 500 bytov v Bratislave. 
Klientom bol mladý, zatiaľ bezdetný pár. 
Cieľom dispozičnej premeny bolo čo naj-
viac otvoriť, uvoľniť a presvetliť priestor 
s prihliadnutím na perspektívu jeho opä-
tovného delenia a vytvorenia samostat-
ných, uzatvárateľných izieb.

Počas kompletnej rekonštrukcie priestoru 
boli odstránené takmer všetky pôvodné 
priečky a pribudlo len minimum nových. 
Boli odstránené i všetky podlahové vrstvy 
až po nosnú konštrukciu, čím sa získal 
priestor na nové hygienické rozvody a to 
umožnilo presunúť celé hygienické záze-
mie do novej, výhodnejšej polohy. Týmito 
zásahmi vznikol jeden voľný priestor, kto-

Premena konzervatívne členeného bytu na nový prevzdušnený a presvetlený priestor môže 
byť veľmi zaujímavá. Na týchto dvoch stranách vám prinášame takúto obrazovú inšpiráciu 
spolu s krátkym komentárom samotných autorov projektu.                                 redakcia

3 alebo 1
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rý má namiesto siedmych už iba jediné dvere.

Jednotlivé zóny bytu nadväzujú na pôvodnú funkčnú schému, 
ktorá bola vymedzená izbami. Zachovaný nosný múr prebieha-
júci stredom dispozície spolu s nezmenenou polohou kuchynskej 
linky predurčili členenie na obytno-spoločenský celok, v ktorom 
sa prelína obývacia izba s jedálenským a kuchynským kútom 
a na oddychovo-pracovný celok spálne a malej pracovne, ktoré 
spája / delí obojstranná policová stena. V pomyselnom strednom 
trakte na rozhraní týchto dvoch celkov sa ocitli vstupný priestor 
a presunutá kúpeľňa zlúčená s toaletou. 

Ak sa v budúcnosti domácnosť rozrastie o dieťa, poskytuje nové 
usporiadanie možnosť vytvorenia detskej izby dobudovaním 
murovanej priečky medzi terajšou spálňou a pracovňou, ktoré 
od seba delí do oboch strán otvorená policová stena. Súčasná 
dispozícia má teda v sebe obsiahnutú flexibilitu a v prípade po-
treby umožňuje urobiť z jedného priestorového celku tri samo-
statné izby.

PÔVODNÝ STAV SÚČASNÝ STAV 

VALLO SADOVSKY ARCHITECTS
Ing. arch. Matúš Vallo
Ing. arch. Oliver Sadovský
foto: VSA
www.vsarchitects.sk
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Bivalentné 
vykurovacie 

systémy 

V oblasti vykurovacích systémov sa v súčasnosti najväčšia pozornosť sústreďuje na 
hľadanie vysoko efektívnych a zároveň úsporných riešení s dôrazom na ekologickú 
nezávadnosť energetických zdrojov. Veľké nádeje do budúcnosti sa preto vkladajú do 
systémov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie, ktoré sú ekologické a ich prevádzka 
je zároveň veľmi úsporná.

Vzhľadom na technický stav existujúcej 
zástavby je vo väčšine prípadov ešte stále 
nutné ako hlavný zdroj tepla využívať 
klasický spaľovací kotol. Aj v tomto smere 
bol zaznamenaný výrazný pokrok, keďže 
moderné plynové a olejové kondenzačné 
kotly, splyňovacie kotly na kusové 
drevo a peletkové kotly dosahujú vďaka 
dokonalému spaľovaniu mimoriadne vy-
sokú účinnosť a produkujú minimálne 
hodnoty škodlivých emisií CO2.  Len vý-
menou starých vykurovacích systémov za 
nové efektívnejšie zariadenia by sa dalo 

každoročne ušetriť 30 % spotrebovanej 
energie a inštalovaním moderného za-
riadenia s integrovaným regulačným 
systémom môžu úspory presahovať 
40 %. Kombináciou vysoko účinného 
kondenzačného kotla so solárnym sys-
témom, tepelným čerpadlom alebo reku-
peračným ventilačným systémom je 
možné celkovú energetickú bilanciu domu 
ešte viac vylepšiť. 

Hlavný  trend vo vykurovacích systémoch 
teda smeruje k budovaniu bivalentných 

či multivalentných systémov využívajú-
cich viacero zdrojov energie. V závis-
losti na energetickej náročnosti budovy 
sa podiel jednotlivých zdrojov na zabez-
pečení požadovaného vykurovacieho 
výkonu môže výrazne líšiť. Zatiaľ čo pri 
starších domoch je ťažisko cca 70 – 90 
%, výkonu na spaľovacom kotle a zvy-
šok pokrývajú doplnkové zdroje energie, 
pri  nízkoenergetických domoch môže byť 
tento pomer opačný. Pasívne domy sú 
konštrukčne riešené tak, aby bolo mož-
né konvenčný zdroj tepla celkom vylúčiť 
a celú tepelnú potrebu domu zabezpečiť 
len z ekologických zdrojov energie. 

V súčasnosti sa v ponuke objavujú rôzne 
kombinované zariadenia, ktoré v sebe 
spájajú viacero funkcií. Najbežnejšie sú 
kotly kombinované so zásobníkmi TV 
a regulačným panelom. Renomované 
spoločnosti zamerané na vykurovacie 
systémy ponúkajú kompletné zostavy, 
ktoré tvoria dokonale vyladenú bivalentnú 
vykurovaciu sústavu, pripravenú na inš-
taláciu.

Kondenzačná technika

Ústrednými požiadavkami na vykurovacie 
zariadenia využívajúce fosílne palivá je 
vysoká energetická účinnosť a minimálna 
produkcia emisií CO2. Týmto nárokom 
najviac zodpovedá mimoriadne efektívna 
kondenzačná technológia, ktorá dokáže 
pri ohreve vykurovacej vody zúžitkovať 
aj zvyškové teplo spalín. Toto teplo pri 
klasicky konštruovanom kotly uniká ko-
mínom. Kondenzačné kotle vďaka tomu 
dokážu zo spaľovaného plynu zachytiť 
a využiť o 15 % viac energie, než by to pri 
93 % účinnosti dokázal tradičný plynový 
kotol. Odtiaľ pochádza neuveriteľná 
hodnota 108 - 110 %, ktorá je uvádzaná 
ako účinnosť kondenzačných kotlov. Aj 
z ekologického hľadiska dokážu tieto 
vyspelé vykurovacie zariadenia spaľovať 
plyn, olej či drevnú hmotu mimoriadne 
čisto, takže produkcia emisií CO2 je 
vo vzťahu k životnému prostrediu 
posudzovaná ako neutrálna.

Stacionárny kondenzačný kotol LEV
Stacionárny kondenzačný kotol LEV so 
zabudovaným zásobníkom teplej vody má 
stupeň využitia až 108 % (50 /30 0C), výkon 
6,9 – 26,8 kW (50/30 0C), je v prevedení 
turbo, disponuje vstavanou ekvitermickou 
reguláciou, autodiagnostikou a ohrevom 
teplej vody v zabudovanom 95-litrovom 
zásobníku.

Kondenzačný kotol Lev od Prothermu 
garantuje úsporu energií až 30 % 
a pri účinnosti až 108 % za optimálnych 
podmienok môžete na vykurovaní ročne 
ušetriť až 8 000 Sk. 
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Závesný kondenzačný kotol Lev
Rad závesných kondenzačných kotlov 
obsahuje kotly s výkonom 4,2 – 25 kW 
a 5,7 – 31,7 kW. Ich stupeň využitia je 
až 108 % za optimálnych prevádzkových 
podmienok. Jednoducho a prehľadne sa 
ovládajú a nastavujú, disponujú digitálnym 
displejom a poskytujú užívateľovi možnosť 
riadenia kotla pomocou ekvitermickej 
regulácie s komunikačným izbovým re-
gulátorom. Je možné ich nainštalovať 
do už existujúceho alebo celkom nového 
vykurovacieho systému. LEV sa môže 
pochváliť funkciou LETO (umožňuje 
v teplých mesiacoch odstaviť ohrev 
vykurovacej vody, príprava teplej vody je 
pritom zachovaná) a funkciou KOMFORT 
(zabezpečuje priebežné predhrievanie 
výmenníka teplej vody, čím sa výrazne 
skráti čas dodávky teplej vody k odbernému 
miestu). Vstavaný mikroprocesor stále 
sleduje a vyhodnocuje stavy a hodnoty 
jednotlivých snímačov a dáva povely 
aktívnym prvkom - plynovému ventilu, 

čerpadlu a ventilátoru. Zaisťuje taktiež 
podrobnú autodiagnostiku a umožňuje 
aktiváciu hlásenia potreby preventívnej 
servisnej prehliadky.

Zostavy Panther –
puzzle vo vykurovaní
Ideálne riešenie pre byty, rodinné domy, 
novostavby aj rekonštrukcie predstavujú 
zostavy Panther. Ide o kombináciu kotla 
Panther a zásobníka na 60 litrov. Na výber 
máte 60 l zásobník a 4 typy kotlov Panther 
(12 a 24 kW, v prevedení turbo alebo do 
komína), takže si môžete vybrať z 12 
typových zapojení pomocou prepojovacích 
sústav, pričom jeden a ten istý zásobník 
môžete zavesiť vedľa kotla vpravo alebo 
vľavo, príp. ho umiestniť pod kotol. Ide 
o špecialitu výrobcu Protherm – niektorí 
výrobcovia túto voľbu vôbec neumožňujú, 
iní vyžadujú presnú špecifikáciu vopred. 
Prepojovacie sústavy obsahujú prvky 
na hydraulické a elektronické prepojenie 
kotla so zásobníkom (trojcestný motoricky 

riadený ventil, mosadzné komponenty na 
pripojenie vykurovacieho okruhu a okruhu 
teplej vody a takisto snímač na snímanie 
teploty vody v zásobníku). Navyše, sú-
prava obsahuje pancierové hadice, 
ktoré majú potrebné dĺžky na prepojenie 
zásobníka s kotlom a esteticky riešený 
kryt celého prepojenia s rovnakým di-
zajnom ako kotol aj zásobník. 
Po prepojení kotla s externým zásobníkom 
kotol automaticky dostáva informáciu zo 
zásobníka. Užívateľ si priamo na displeji 
kotla zvolí požadovanú teplotu na kúrenie 
a teplotu vody v zásobníku. Teplotný sní-
mač, ktorý sníma teplotu vody vo vnútri 
zásobníka, dáva pokyny kotlu. V riadiacom 
programe kotla sa funkcia ohrievania zá-
sobníka vždy uprednostňuje, takže teplú 
vodu máte k dispozícii kedykoľvek, aj keď 
ste náročný spotrebiteľ. 
Keďže expanzná zásoba je súčasťou 
zásobníka, voda už pri prevádzke neod-
kvapkáva. Dlhú životnosť sústavy vám 
zaručuje kvalitne ošetrený vnútrajšok 
zásobníka a magnéziová anóda. 

Tepelné čerpadlá 

Jednou z najpozoruhodnejších technológií 
na získavanie čistej a lacnej energie z prí-
rody sú tepelné čerpadlá, ktoré dokážu 
získať teplo zo zeme, vody alebo aj zo 
vzduchu. Tepelné čerpadlá sú malým 
technickým zázrakom, ktorý dokáže do-
daním 1kWh elektrickej energie získať cca 
3kWh (pri rôznych typoch sú uvádzané 
hodnoty 2-5kWh) ekologicky čistej energie 
z okolitého prostredia, bez produkcie CO2 
a iných skleníkových plynov.
V našich geografických a klimatických 
podmienkach sa javia ako ideálne rie-
šenie tepelné čerpadlá vzduch - voda. 
Odčerpávanie tepla zo vzduchu je naj-
jednoduchšie, pretože tento systém 
možno realizovať prakticky kdekoľvek, 
bez rozsiahlych stavebných zásahov 
alebo veľkých priestorových nárokov. Uni-
verzálnosť použitia, menšia náročnosť 
na stavebné úpravy, jednoduchá montáž 

Dodávka plynu pre domácnosť
Cena za 
1 m3

Spotreba plynu m3/rok Platba

starý kotol kondenzačný kotol starý kotol kondenzačný kotol

D3
(do 6 500)

85 % 
účinn.

100 % 
účinn.

108 % 
využitie

85 % 
účinn.

100 % 
účinn.

108 % 
využitie

Vykurovanie 13,42 Sk 2 205 m3 1 875 m3 1 736 m3 29 591 Sk 25 163 Sk 23 297 Sk

Ohrev 
teplej vody

13,42 Sk 880 m3 750 m3 750 m3 11 810 Sk 10 065 Sk 10 065 Sk

Fixná platba 
plyn / rok

159,90 Sk 
/mes.

1 919 Sk 1 919 Sk 1 919 Sk

Celkom / rok 3 085 m3 2 625 m3 2 486 m3 43 320 Sk 37 147 Sk 35 281 Sk

Ročná úspora pri čiastočnom kondenzačnom režime kotla - 6 173 Sk (100 % účinnosť)
Ročná úspora pri plnom kondenzačnom režime kotla - 8 039 Sk (108 % účinnosť)

Prípadová štúdia pre Kondenzačný kotol Lev od Prothermu
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a vysoký koeficient účinnosti spolu vedú 
k optimálnemu pomeru ceny a výkonu. 
V porovnaní s napr. elektrickým vyku-
rovaním prináša tento systém úspory 
až 65 %. Okrem vykurovania môže te-
pelné čerpadlo poskytovať aj pridané 
funkcie – prípravu teplej úžitkovej vody 
a chladenie interiéru počas horúcich 
letných mesiacov, to všetko s vysokou 
energetickou účinnosťou.

Vykurovací a chladiaci
systém Altherma
Kompletný vykurovací a chladiaci systém 
Altherma od spoločnosti Daikin, ktorý 
využíva technológiu tepelného čerpadla 
vzduch–voda, je schopný zabezpečiť 
dostatočný vykurovací výkon aj počas 
najchladnejších dní v zime pri teplote do -
20°C. Ide o splitový systém pozostávajúci 
z vonkajšej jednotky a vnútorného hydro-
boxu, ktorý sa pripája k štandardným níz-
koteplotným radiátorom alebo k podlaho-
vému vykurovaniu. Pre prípravu TV je 
nevyhnutné systém doplniť bivalentným 
zásobníkom. Pri prepnutí do režimu chla-
denia cirkuluje studená voda v systéme 
fan-coil jednotiek - teda ventilátorov, ktoré 
vháňajú do priestoru schladený a prefil-
trovaný vzduch.
Altherma môže byť inštalovaná v troch 
konfiguráciách - ako monoenergetická, 
monovalentná a bivalentná. Vďaka 
tomu je možné optimalizovať pomer 
medzi obstarávacími a prevádzkovými 
nákladmi.
- Pri monoenergetickom systéme je 
tepelné čerpadlo dimenzované na pokrytie 
90-95 % potrebného vykurovacieho vý-
konu a zvyšných 5-10 % vykryje malý 
elektrický zálohový ohrievač. Takáto kon-
figurácia sa ukazuje byť optimálnou, ako 
potvrdzuje jej popularita v krajinách, ako 
sú Nórsko a Švédsko.
- Monovalentný systém je určený 

pre nízkoenergetické domy a mierne 
klimatické pásma. Tepelné čerpadlo 
je pri ňom nadimenzované na 100 % 
potrebného vykurovacieho výkonu počas 
najchladnejších dní. 
- Bivalentný systém kombinuje dva 
osobitné zdroje tepla - tepelné čerpadlo 
a kotol na fosílne palivo. Systém môže 
mať rovnakú konfiguráciu ako pri 
monoenergetickom systéme, pričom 
zálohový ohrievač je nahradený kotlom 
alebo je kotol nadimenzovaný na plný 
výkon počas najchladnejšieho dňa, 
pričom pridaním tepelného čerpadla 
sa optimalizuje spotreba energie vyku-
rovacieho systému. Altherma môže byť 
kombinovaná aj s inými alternatívnymi 
zdrojmi tepla, ako sú solárne panely pre 
prípravu TUV.
Na Slovensku je systém Altherma v po-
nuke autorizovaných predajcov značky 
Daikin. Jedným z predajcov značky Daikin 
je spoločnosť Com-Klima, ktorá systém 
Altherma viackrát úspešne realizovala 
v rôznych priestoroch. Zaujímavý je najmä 
prípad štandardného bytu s rozlohou 80 
m2, ktorý dokazuje, že tepelné čerpadlá 
vzduch-voda sú schodným riešením aj pre 
menšie priestory na ľubovoľnom podlaží. 
V byte bola použitá jednotka s výkonom 
7-9kW napojená na podlahové vyku-
rovanie, ventilačný systém a zásobník 
teplej vody s objemom 150l.

Solárne systémy

Súčasné technológie umožňujú využívať 
slnečnú energiu najmä na zásobovanie 
teplou vodou a na podporu vykurovania. 
Slnečné kolektory dokážu zachytiť až 75 
% slnečného žiarenia a premeniť ho na 
teplo. Z hľadiska celoročnej bilancie môže 
dobre zostavený solárny systém ušetriť 
50 až 60 % nákladov na energiu, ktorá 
je potrebná na prípravu teplej úžitkovej 

vody a v letných mesiacoch to môže byť 
dokonca 100 % celkovej potreby teplej 
vody pre jednu či viacero rodín. 

Na zjednodušenie a zefektívnenie pre-
vádzky systémov, ktoré ako doplnkový 
zdroj tepla využívajú slnko, slúžia 
kompaktné solárne systémy. Okrem sa-
motného solárneho panelu sú tvorené 
už len jedným či dvoma zariadeniami, 
ktoré v sebe spájajú viacero funkcií 
a umožňujú jednotnú reguláciu solárnych 
komponentov aj konvenčnej časti vyku-
rovacieho systému. 

Solárny systém auroCOMPACT
Nový solárny systém auroCOMPACT od 
spoločnosti Vaillant spája kondenzačný 
kotol a solárny vrstvený zásobnik  do kom-
paktného celku. Súčasťou zariadenia je aj 
prehľadný regulačný panel s digitálnymi 
displejmi. Kombinované zariadenie 
auroCOMPACT môže byť tiež využívané 
ako samostatný kondenzačný kotol so 
zásobníkom vody, ktorý v budúcnosti 
môžete bez problémov flexibilne rozšíriť 
o solárne komponenty. Spolu s plochým  
alebo trubicovým kolektorom je ideálnym 
riešením na efektívne zásobovanie cca 
4-člennej domácnosti teplou úžitkovou 
vodou. Elegantne dizajnované zariadenie 
môžete bez obáv postaviť aj do obytných 
priestorov. Ideálnym miestom pre jeho 
umiestnenie je podkrovie alebo povala, kde 
môžete prívod vzduchu a odvod spaliny 
riešiť priamo cez strechu aj bez komína 
a tepelné straty sa minimalizujú vďaka 
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krátkej vzdialenosti medzi zásobníkom 
a slnečným kolektorom.

Zásobovanie teplou vodou

Neodmysliteľnou súčasťou vykurovacieho 
systému je zásobovanie teplou úžitkovou 
vodou. Na tento účel slúžia najčastejšie 
zásobníkové ohrievače TÚV. Na tech-
nologickom vrchole sa v súčasnosti 
nachádzajú bivalentné, resp. multivalentné 
vrstvené zásobníky TÚV. 
Vrstvené zásobníky sa od klasických 
zmiešavacích líšia tým, že teplá voda 
sa v nich ukladá z hora nadol, bez 
premiešavania jednotlivých vrstiev. Za-
ručujú vysoký užívateľský komfort, pretože 
teplú vodu dokážu pripraviť veľmi rýchlo 
– prietokovým ohrevom, aj keď práve nie 
je vytvorená zásoba. Okrem toho,  teplota 
média vo výmenníku nemusí presahovať 
60 °C, čo znamená, že vykurovací kotol 
môže nepretržite, aj počas prípravy 
TÚV, bežať v úspornom kondenzačnom 
režime (pri bežných zásobníkoch je po-
trebná teplota až 80°C). Bivalentné, 
resp. multivalentné zásobníky pritom 
umožňujú, aby bola voda v zásobníku 
ohrievaná dvomi či viacerými zdrojmi 
tepla. Znamená to, že ten istý zásobník 
môže byť napojený na kotol aj na solárny 
systém alebo tepelné čerpadlo.

Zásobníkové ohrievače Protherm
Zásobníky Protherm B 100 Z, B 200 S, 
B 200 majú valcový tvar a sú vyhotovené 

v závesnej verzii (B100 Z, B 200 Z) 
alebo v stacionárnom prevedení (B 200 
S). Valcové zásobníky Protherm sú pri 
výrobe teplej vody efektívnejšie než 
klasické zásobníky. Majú totiž zdvojený 
rúrkový výmenník, ktorý je pri rovnakých 
parametroch ako klasický výmenník, 
oveľa nižší, čím sa zväčšuje zásoba 
teplej vody. Patentovaný difúzor zaisťuje 
riadené prúdenie pri doplňovaní studenej 
zásobníka tak, aby nedochádzalo k výz-
namnému premiešavaniu studenej a teplej 
vody v zásobníku. Zásobník Protherm 
B 100 Z má objem 100 l, doba prvého 
nahriatia na 60 °C ( 24 kW kotlom) je 18 
min. a stojí 9 640 Sk bez DPH. Zásobník 
Protherm B 200 S má objem 200 l doba 
prvého nahriatia na 60 °C ( 24 kW kotlom) 
je 16 min., rozmery Ø577 x 1 270 mm 
a stojí 16 300 Sk bez DPH.

Systémová technika a regulácia

Okrem presného nadimenzovania jed-
notlivých zariadení kombinovanej vy-
kurovacej sústavy je pre optimalizovanie 
prevádzky nevyhnutné všetky súčasti 
systému dokonale zosúladiť a priebežne 
riadiť, kontrolovať a regulovať za pomoci 
dômyselnej systémovej techniky. 
Základom je vyspelá regulačná tech-
nika, ktorá zabezpečuje hospodárnu 
prevádzku a vysoký užívateľský komfort. 
Jednou z možností je izbový regulátor. 
Nainštalovaním izbového regulátora
s časovým programovaním do obytnej 
miestnosti získate prehľad o teplote 
v izbe a zabránite tak prekurovaniu. Na 
regulátore je možné nastaviť teplotu podľa 
potreby v rôznych časovým pásmach 
(napríklad denné a nočné). Ušetriť sa 
dá aj pomocou radiátorových ventilov 
s termostatickou hlavicou.
Pri využití ekvitermickej regulácie, kto-
rá reaguje na stav počasia, sa výkon 
kúrenia automaticky prispôsobuje von-
kajším teplotám, nastaveným časovým 
programom a zvolenej ekvitermickej 
krivke zohľadňujúcej vykurovaciu sús-
tavu a charakteristiku budovy. Pri prí-

prave teplej úžitkovej vody je zasa 
potrebná solárna regulácia, ktorá vy-
chádza z intenzity slnečného svitu. 
Súčasťou centrálneho riadenia môže 
byť aj informačný a analytický systém, 
ktorý dokáže diagnostikovať poruchy, 
alebo hlási upozornenia týkajúce sa 
údržby. Najmodernejšie systémy ria-
denia umožňujú kontrolovať a riadiť pre-
vádzku vykurovacej sústavy na diaľku 
prostredníctvom internetu – cez počítač 
alebo mobilný telefón.

eBus regulátory ušetria viac
eBus regulátory využívajú tzv. obojsmernú 
komunikáciu s kotlom. Dochádza tak k 
neustálej výmene a porovnávaniu dát 
medzi regulátorom a kotlom, vďaka 
čomu sa vždy výkon kotla prispôsobí ply-
nule požiadavkám regulátora. Teplota 
vo vykurovanom priestore nekolíše 
a tento presný spôsob regulácie vám 
nezanedbateľnou mierou znižuje pre-
vádzkové náklady na vykurovanie. 
Napríklad eBus priestorový regulátor 
Thermolink P od spoločnosti Protherm 
umožňuje nastaviť 1-týždenný program 
s možnosťou kombinácie 3 rôznych 
časových úsekov (ráno, obed, večer). 
Pre zvýšenie komfortu regulácie tepla je 
možné na regulátore nastaviť teplotu teplej 
úžitkovej vody, komfortný a ekonomický 
režim vykurovania, ekvitermické krivky 
a protimrazovú ochranu. Ďalším prvkom 
výbavy je vstavaná autodiagnostika.

Anna Palfiová, Stanislava Murínová
Foto: Vaillant, Com-Klima, Protherm
www.vaillant.sk, 
www.comklima.sk
www.protherm.sk

Na Slovensku začínajú podporovať energeticky úsporné riešenia
Energeticky úsporné riešenia stavieb a zariadenia využívajúce ekologické obnoviteľné zdroje energie sa konečne dočkali 
podpory aj u nás. Projekt lacnejších zdrojov na úspory energií rozbieha Európska banka pre obnovu a rozvoj v spolupráci so 
štyrmi slovenskými bankami – ČSOB, VÚB, Slovenskou sporiteľňou a Tatra bankou. Zvýhodnené úvery a dotácie na zateplenie, 
výmenu okien, renováciu vykurovacieho systému, zriadenie solárnych systémov, tepelných čerpadiel a podobne majú šancu 
získať občania, bytové družstvá, ale i menšie a stredné podniky. 
Úvery sa majú poskytovať na základe energetického auditu, ktorý zhodnotí, aké úspory energie sa plánovanými zmenami 
dosiahnu. Tí, ktorí splnia podmienky a dostanú zvýhodnený úver, ušetria nie len na úrokoch, ktoré by mali byť minimálne o pol 
percenta nižšie ako pri bežných úveroch, ale čo je hlavné, po dokončení projektu im bude vrátených 15 % z výšky úveru. Nie je 
vylúčené, že v niektorých prípadoch nebude dotácia ešte vyššia - aj na úrovni 20 %.
Od nového roku začne záujemcov o solárne systémy a kotly na biomasu podporovať aj štát. Z celkového balíka 100 mil. korún 
ročne má ísť až 75 % na podporu solárnych systémov a zvyšných 25 % bude rozdelených medzi záujemcov o kotol na biomasu 
(t.j. peletky, brikety, štiepky). Podľa stratégie vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku by mali byť dotácie 
poskytované do roku 2015, pričom už do roku 2010 chce ministerstvo nainštalovať 100-tisíc metrov štvorcových slnečných 
kolektorov.  Na jeden meter štvorcový slnečného kolektora ministerstvo plánuje dotáciu 3 000 Sk. Nad 8m2 by mal byť každý 
ďalší m2 dotovaný sumou 1500 Sk.
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Podlahové 
konvektory 
vzrastajúci trend a komfort 
vo vykurovacej technike
Početnosť inštalácií podlahových 
konvektorov zaznamenala v poslednom 
období vzrastajúcu tendenciu. Tento 
stavebný prvok vykurovacej techniky 
zabezpečuje účelné umiestnenie zdroja 
tepla v miestnosti.

Podlahové konvektory zabezpečujú 
komfort pri vykurovaní a zároveň spĺ-
ňajú všetky podmienky kladené zo stra-
ny architektov, projektantov, dizajnérov 
a užívateľov. Nízka stavebná výška umož-
ňuje umiestnenie konvektorov do každej 
konštrukcie podlahy.
Ich použitie je vhodné predovšetkým 
v priestoroch s veľkými presklennými 
plochami. Okenné plochy siahajúce až k 
podlahe majú väčšie tepelné straty ako 
dobre izolované obvodové steny, čo môže 
zapríčiniť pri nízkych vonkajších teplo-
tách vznik studených prúdov vzduchu 
v interiéroch. Podlahové konvektory vytvá-
rajú tepelný závoj, ktorý oddeľuje vzduch 
v miestnostiach od studených preskle-
nných plôch, a tým zabraňuje pocitu sála-
nia chladu z tejto plochy (napr. pri použití 
francúzskych okien a pod.).

Jednou z ďalších možností použitia po-
dlahových konvektorov sú priestory, 
v ktorých by použitie klasických vykuro-
vacích telies narušovalo vzhľad interié-
ru. Mriežka podlahových konvektorov 
zabudovaných v podlahe je v jednej ro-
vine s podlahou, takže nenarúša cel-
kový optický dojem. Prispieva k tomu aj 
farebný odtieň mriežky, kde má konečný 
spotrebiteľ možnosť výberu z ľubovol-
ných odtieňov ponúkajúcich výrobcom.
Využitie podlahových konvektorov je mož-
né aj s ďalšími typmi vykurovania, či už 
ako hlavný vykurovací systém (podlahové 
konvektory s ventilátormi) alebo ako do-
plnkové v kombinácii s iným spôsobom 
vykurovania.

Princíp vykurovania

Hlavnou časťou podlahového konvektora 
je výmenník, v ktorom cirkuluje vykurova-
cia voda. Táto sa privádza rúrkami vo väč-
šine prípadov zabudovaných v podlahe. 
Výmenník odovzdáva teplo vzduchu 
v miestnosti buď prirodzeným stúpaním, 
alebo pomocou tangenciálnych ventilá-
torov umiestnených vedľa výmenníka vo 
vnútri podlahového konvektora. Výkon 
konvektorov s ventilátormi je teda mno-
honásobne vyšší, takže ich predurčuje na 
použitie aj ako samostatné vykurovacie 
telesá.
Umiestnenie výmenníka v podlahovom 
konvektore môže byť v dvoch variantoch 
– výmenníkom bližšie k oknu alebo vý-
menníkom do miestnosti. Prvý variant sa 
používa najmä na zníženie orosenia veľ-
kých presklených plôch, pričom ventilá-
tor ženie teplý vzduch na okennú tabuľu. 
Druhý variant – s ventilátorom umiestne-

ným do vnútra miestnosti ventilátor nasá-
va studený vzduch od okennej tabule a 
ohriaty ženie do miestnosti.

Výhody podlahových konvektorov

• decentné zabudovanie vykurovacieho 
telesa s mriežkou ladiacou k interiéru,

• účelné v miestnostiach s veľkými pre-
sklenými plochami siahajúcimi až k po-
dlahe, bazénoch, zimných záhradách, 
autosalónoch atď.,

• možnosť použitia na vykurovanie aj na 
chladenie,

• nízke prevádzkové náklady z dôvodu po-
treby minimálneho množstva vykurovacej 
/ chladiacej vody vo výmenníku,

• použitím elektronickej regulácie mož-
nosť vytvorenia samostatného vykurova-
cieho alebo chladiaceho režimu v miest-
nostiach.

Konvektory sa bežne predávajú v štan-
dardných rozmeroch. Výrobca však môže 
tieto parametre prispôsobovať a v súčas-
nosti nie je problémom vyrobiť konvektory 
podľa požiadaviek zákazníka či už roho-
vé, alebo oblúkové.

Podlahové konvektory sú taktiež kon-
štrukčne prispôsobené aj na chladenie, 
čo umožňuje ich využitie aj v letných 
mesiacoch. Bližšie informácie získate na 
www.univenta.sk

Marián Baláž
Ing. Marek Kubala
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V lete chladí,
v zime hreje 

Vykúrte si teplým vzduchom!
Pocitová pohoda človeka v interiéri je daná mikroklimatickými podmienkami vo 
vnútorných priestoroch budovy. Pokiaľ konštrukcia budovy alebo klimatické podmienky 
v danej lokalite neumožňujú dosiahnuť vo vnútorných priestoroch stabilné hodnoty 
potrebné na zabezpečenie požadovaného komfortu, na pomoc prichádzajú technické 
zariadenia, ktoré vzduch v interiéri upravia.



Medzi zariadenia, ktoré najkomplexnejšie 
upravujú mikroklímu v miestnosti, patria 
klimatizácie. Táto úprava pozostáva pre-
dovšetkým zo zmeny teploty a vlhkosti 
vzduchu. K výbave klimatizácie ďalej pat-
ria aj prachové, uhlíkové a ďalšie účinné 
filtre na čistenie vzduchu, ktoré eliminujú 
škodlivé častice a mikroorganizmy. Málo 
sa však vie o tom, že väčšina klimatizač-
ných jednotiek dokáže aj vykurovať, resp. 
dokurovať priestor.

Rozhodnutie zaobstarať si klimatizačnú 
jednotku padá najčastejšie v súvislosti 
s priestormi, ktoré sú v lete extrémne 
prehrievané. Pokiaľ sú výkyvy teplôt spô-
sobené nedostatočnou izoláciou obvodo-
vých stien a okien, je veľmi pravdepodob-
né, že podobný problém vzniká aj v zime, 
kedy je v týchto priestoroch pre zmenu 
chladno a treba ich dokurovať. Aj keď sa 
neustále hovorí o zlepšovaní tepelnoizo-
lačných vlastností stavieb, o sprísňova-
ní noriem a pod., na Slovensku je stále 
dosť starých a nezateplených budov, 
v ktorých sú prakticky po celý rok citeľné 
nepríjemné výkyvy teplôt. Veľmi dobre to 
poznajú  najmä obyvatelia panelákových 
a podkrovných bytov, ale i zamestnanci 
na mnohých pracoviskách.

Vo všeobecnosti sú klimatizácie známe 
ako zariadenia slúžiace na ochladzovanie 
vzduchu v lete, no v skutočnosti môžu 
plniť aj opačnú úlohu. V súčasnosti sú na 
našom trhu dostupné menšie reverzibilné  
klimatizačné jednotky, ktoré sa dajú 
prepnúť z funkcie ochladzovania do 
funkcie ohrievania. Ide o monosplitové 
alebo multisplitové klimatizácie, ktoré sa 
skladajú z jednej vonkajšej a jednej alebo 
viacerých vnútorných jednotiek. 

Finančná náročnosť

Pomáhať si pri vykurovaní klimatizáciou 
sa môže javiť ako luxus, v skutočnosti 
je to skôr naopak. Ceny takzvaných 
multisplitových jednotiek, pri ktorých sa 
k jednej vonkajšej klimatizačnej jednotke 
umiestnenej v exteriéri pripojí niekoľko 
vnútorných jednotiek, v poslednej dobe 
klesli natoľko, že nie je problém osadiť 
ich vo všetkých kľúčových miestnostiach 
v dome. Komfortnejší variant s funkciou 
chladenia aj kúrenia je v priemere o 15 
% drahší oproti štandardným modelom, 
ale dokáže toho viac. Môžete si vďaka 
nim vychutnať dokonale konštantnú 
teplotu počas celého roka, bez ohľadu na 
vonkajšie podmienky.

Ani samotná prevádzka klímy nie 
je v porovnaní s inými zdrojmi tepla 
energeticky náročná. Vtip je vtom, že 
klimatizácia pracuje na princípe tepelného 
čerpadla. Pritom všeobecne platí, že za 

jednu kilowatthodinu elektriny určenej na 
prevádzku čerpadla dostaneme dve až tri 
kilowatthodiny (v závislosti od vonkajšej 
teploty) energie určenej na vykurovanie.

Príjemná klíma po celý rok

Vysoká flexibilita takéhoto vykurovacieho 
zariadenia umožňuje podstatne usporiť 
na vykurovaní. Na jar alebo v jeseni, 
keď je premenlivé počasie, nemusíte 
pri náhlom ochladení zapínať kúrenie 
(napr. podlahové kúrenie potrebuje na 
rozbeh niekoľko hodín), klimatizácia 
vám vykúri miestnosť veľmi rýchlo 
a rovnako rýchlo vie za-
reagovať na potrebu chla-
denia. Vykurovanie klima-
tizáciou je výhodné najmä 
v období, keď je vonkajšia 
teplota nad nulou. V takom 
prípade dokáže ohrievať 
vzduch s oveľa nižšími 
nákladmi, než je to bežné pri 
vykurovaní elektrinou alebo 
plynom. Niektoré výkonnejšie 
typy klimatizácií s inverterom 
však dokážu vykúriť priestor 
aj pri vonkajších teplotách 
hlboko pod bodom mrazu. 
Zadovážiť si reverzibilnú klímu 
je teda dobrým nápadom 

aj všade tam, kde nie je žiadne kúrenie, 
pretože oproti klasickým konvektorom je 
kúrenie klímou, ktorá funguje na princípe 
te-pelného čerpadla vzduch-vzduch, pod-
statne lacnejšie.

Princíp tepelného čerpadla 
vzduch -vzduch

Klimatizačné zariadenia, ktoré môžu 
zabezpečovať aj kúrenie, predstavujú 
ekologickú alternatívu oproti tradičným 
vykurovacím systémom, pretože teplo 
na vykurovanie odoberajú z vonkajšieho 
prostredia a odovzdávajú vo vnútri. Odtiaľ 
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pochádza ich názov tepelné čerpadlo.

Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré 
možno použiť pre chladenie aj kúrenie. 
Princíp je v schopnosti obrátiť cyklus 
odoberania a odovzdávania tepla z jed-
ného priestoru do druhého. Umožňuje tak 
odoberať teplo z vonkajšieho prostredia 
pri nízkej teplote a odovzdať vo vnútri pri 
vyššej teplote. Vo funkcii kúrenia odoberá 
výparník vo vonkajšej časti jednotky teplo 

Systém multi split vhodný do rodinných a bytových domov umožňuje napojenie 
rôznych typov vnútorných klimatizačných jednotiek (kanálové, podstropné, nástenné, 
parapetné) na jednu vonkajšiu.

vonkajšiemu vzduchu, ktorý sa tým ochla-
dzuje a vypúšťa naspäť do vonkajšieho 
prostredia. Získané teplo prenáša pracov-
ná látka do kondenzátora, ktorý sa ohrie-
va, a odovzdáva teplo vzduchu nasatému 
z vnútorného priestoru, ktorý sa po ohriati 
vracia späť do miestností. V závislosti od 
typu zariadenia tento proces funguje aj pri 
veľmi nízkych vonkajších teplotách -5°C, 
-10°C, -15°C alebo až -20°C.

Odborník radí:

Ing. Tomáš Hodúr
majiteľ spoločnosti Com-Klima

Na dokúrenie priestoru v prechodnom 
období môžu slúžiť všetky reverzibilné 
splitové klimatizačné jednotky bez 
ohľadu na to, či sú s inverterom 
alebo bez invertera. Pri teplotách nad 
0°C, napr. pri tých 5 až 10°C, majú 
všetky pomerne vysokú účinnosť. Tie 
jednoduchšie klímy fungujú ešte do 
teploty -5°C, štandardné do -10°C.  
Pri mínusových teplotách je však 
kúrenie oveľa náročnejšie, pretože  
vykurovací výkon sa s klesajúcou 
vonkajšou teplotou prudko znižuje. 
Pri vonkajších teplotách okolo nuly 
dochádza k veľkej kondenzácii vodných 
pár a vonkajšia jednotka zamŕza. 
Jednou z vedľajších funkcií klímy pri 
kúrení je aj rozmrazovanie vonkajšej 
jednotky. Vtedy vnútorná jednota vypne 
a všetko teplo, ktoré vyrobí, použije 
na rozmrazenie vonkajšej jednotky. 
Čím dlhšie trvá rozmrazovanie, tým 
dlhšie nekúri vo vnútri a tým sa znižuje 
vykurovací výkon. Klíma musí mať 
vysoký výkon, aby dokázala priestor 
čo najrýchlejšie vykúriť a následne 
čo najrýchlejšie rozmraziť vonkajšiu 
jednotku. Na kúrenie v zimnom období 
je preto potrebná inverterová jednotka 
s vysokou účinnosťou. Tie najlepšie 
sa dajú použiť pri teplotách do -15° až 
-20°C.  

www.comklima.sk.

Tepelné čerpadlá sú oveľa energeticky 
efektívnejšie ako iné vykurovacie za-
riadenia. Príčina je jednoduchá: namiesto 
spaľovania zdrojov, využíva vstupnú 
energiu iba na „presunutie” tepla z jedného 
priestoru do druhého. Energia vynaložená 
na „presun” tepla môže byť až 5-krát 
nižšia ako samotné odovzdané teplo. 
To znamená, že za určitých podmienok, 
v porovnaní s elektrickým ohrievačom, 
spotrebuje tepelné čerpadlo 5-krát menej 
elektriny pri rovnakom vykurovacom 
výkone.

Ing.arch. Anna Palfiová, 
v spolupráci s Com-Klima
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Viac ako 100 modelov držiakov 
a stojanov na LCD/plazma

Nástenné, stropné, podlahové.

Fixné alebo optimálne 
nastaviteľné aj 
elektronicky ovládané.

Držiaky na klasické 
TV, reproduktory 

a projektory

Novinka:  
Kryka káblov, 

ktorý sa prispôsobí 
dĺžkou aj farbou 

každému interiéru.

TT-THAIS Trading. s.r.o.
výhradné zastúpenie Vogel`s pre SR

Dolný Kubín
tel.: 043/5821161-2
fax: 043/5885913

e-mail: info@vogels.sk 
www.vogels.sk

Compose  Movie 
– päť modulov stačí 
na poskladanie zostavy
presne podľa  veľkosti 
LCD, priestoru, 
reproduktorov.....



Vákuové 
trubicové kolektory
Súčasný trh ponúka rôzne typy slnečných kolektorov.  Líšia sa nielen konštrukciou, ale 
aj  technológiou premeny slnečnej energie na tepelnú a v neposlednom rade použitý-
mi materiálmi, s čím súvisí životnosť celého kolektora. Z hľadiska celkovej účinnosti 
a porovnaním životnosti s ostatnými typmi kolektorov sú najlepším riešením kolektory 
vákuové trubicové s kruhovým absorbérom. Tieto kolektory sú ideálne pre použitie v 
severnejších oblastiach Slovenska.

V zásade teda rozlišujeme kolektory plo-
ché a trubicové, z hľadiska využitia slneč-
ného žiarenia na kolektory s rovným ale-
bo s kruhovým absorbérom. Z hľadiska 
prenosu tepla z absorbéra do média na 
prietokové a kolektory zložené z tepel-
ných trubíc. 

Trubicový vákuový kolektor novej generá-
cie využíva princíp fototermálnej konver-
zie (priamu premenu slnečného žiarenia 
na tepelnú energiu) prostredníctvom špe-
ciálnej absorbčnej vrstvy ALUXID®. Vyu-
žíva difúzne žiarenie, takže aj pri zamra-
čenej oblohe dokáže premeniť slnečnú 
energiu  na teplo. Kolektor je konštruova-
ný ako prietokový, takže solárne médium 
v celom systéme cirkuluje. To zabezpe-
čuje priamy prestup tepla z absorbéra do 
média a jeho využitie. 

Zloženie kolektora

Kolektor pozostáva zo 16 trubíc z borosili-
kátového chemicky a tepelne stabilizova-

ného tvrdeného skla odolného voči kru-
pobitiu a nepriaznivým poveternostným 
vplyvom. (Odolnosť voči krupobitu sa pre-
vádza laboratórnou skúškou - na náhod-
ne vybrané trubice sa nastreľuje ľadová 
gulička priemeru 25 mm zo vzdialenosti 

50 cm rýchlosťou 82,8 km/hod., 10x na to 
isté miesto). Vysoko lesklý vonkajší povrch 
trubíc zabraňuje usadzovaniu nečistôt na 
povrchu trubice. Vďaka striebornej ICR® 
reflexnej vrstve nanesenej na vnútornej 
strane vonkajšej trubice dokáže kolektor 
využiť aj odrazené žiarenie a maximálne 
zvýšiť účinnosť. Tento typ kolektora teda 
predurčuje použitie aj v severnejších ob-
lastiach Slovenska. 

Obe trubice vytvárajú „efekt termosky“ 
a sú zaliate do jedného celku. To zaručuje 
stálosť vákua a jeho neobmedzenú život-
nosť. Dokonalú izoláciu od vonkajšieho 
prostredia zabezpečuje vysoké vákuum 
(až 10-5 bar). 

Špeciálny jednoduchý klip-systém spá-
jania jednotlivých panelov, ako aj kom-
paktnosť kolektora a jeho nízka hmotnosť 
predurčuje kolektor na jednoduchú mon-
táž a ľahkú manipuláciu.

Marian Baláž
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THORMA Výroba k.s.
Šávoľská cesta 1
986 01 Fiľakovo

tel.: 047/43 81 244
e-mail:sales@thorma.sk
www.thorma.sk
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Neoddeliteľnou súčasťou úpravy okolia stavby alebo domu je oplotenie, ktoré vymedzuje a chráni priestor a zároveň dotvára  
okolie obydlia. Vzhľad najbližšieho okolia domu by mal čo najtesnejšie súvisieť s vonkajšou podobou samotného domu 
a dotvárať jeho architektonický výraz. Pri výbere oplotenia je preto vhodné sústrediť sa nielen na jeho kvalitu a bezpečnosť, ale aj 
na jeho estetickú stránku.

V súčasnej dobe expanzie priemyslu 
a nových technológií sa v popredí záujmu 
modernej spoločnosti ocitá aj otázka ži-
votného prostredia a dôraz na využívanie 
prírodných materiálov. Betónové štiepané 
tvarovky, ako stavebný materiál, tieto 
požiadavky súčasnej doby spĺňa nielen 
svojím zložením, ale i svojím vzhľadom 
a kvalitou. Betónové tvarovky sú v za-
hraničí už dlhé roky veľmi rozšíreným 

a obľúbeným stavebným materiálom a v 
posledných rokoch stúpa ich obľuba aj u 
nás. O ich popularitu sa zaslúžila najmä 
ich variabilita, jednoduchosť použitia, es-
tetický vzhľad a trvanlivosť.
 
Tvarovky sa vyrábajú z čisto prírodných 
materiálov, z triedeného kameňa, piesku 
a cementu, na moderných výrobných 
linkách, ktoré zaručujú zachovanie 

presnosti ich rozmerov a ich vysokej 
kvality. Finálny vzhľad tvaroviek sa do-
sahuje technológiou štiepania, ktorá 
svojou imitáciou prírodného kameňa 
predstavuje konečnú povrchovú úpravu 
tvaroviek. Kvalitné pigmenty umožňujú 
vyrábať tvarovky v rôznych farebných 
prevedeniach a odtieňoch od prírodnej 
cez bledohnedú, tmavohnedú, čiernu, 
bielu až po žltú, zelenú či červenú farbu. 

Krásne domy 
si žiadajú 

           krásne ploty
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Talianska výrobná technológia a nemecké 
pigmenty sú zárukou stálofarebnosti, 
dlhodobej životnosti a špičkovej kvality.  
Tvarovky sa štiepajú buď jednostranne, 
dvojstranne, trojstranne, štvorstranne 
alebo v prípade ukončovacích tvaroviek 
do rohu. Pre dosiahnutie ešte väčšej  
variability použitia tvaroviek spoločnosť 
Vital rozšírila sortiment betónových štie-
paných tvaroviek o pozdĺžne polovičky 
a duplicitné štvorcové tvarovky, z ktorých 
sa stavajú stĺpiky zabezpečujúce pevnosť  
z hľadiska osadenia ťažkých brán.

Betónové tvarovky sa vyznačujú  vysokou 
pevnosťou a mrazuvzdornosťou. Dokonale 
rešpektujú požiadavky investora i ar-
chitekta na netradičný vzhľad. Vhodnou 
kombináciou a striedaním tvaroviek 
rôznych farieb možno dosiahnuť veľmi 
originálne a esteticky zaujímavé plochy, 
kde na prvý pohľad upúta ich decentný 
a prirodzene pôsobiaci vzhľad prírodne 
upravovaných povrchov, pri ktorých kaž-
dá tvarovka je originál. Ďalšou z výhod 
týchto tvaroviek je ich stavebnicové, veľmi 
jednoduché a rýchle zabudovanie, ktoré 
zvláda aj technicky priemerne zdatný 
stavebník.
        
Betónové štiepané tvarovky sa vyrábajú 
z betónu, teda z čistého prírodného 
produktu zloženého z piesku, cementu, 
kameniva a vody. Pretože betón, s jeho 
vápencovým zložením, podlieha pove-
ternostným vplyvom (dážď, sneh, prie-
van, chlad, teplo), toto môže spôsobiť 
vytváranie tzv. výkvetov na povrchu 
betónu. Technicky sa ich vytváraniu nedá 
predísť. Nijakým spôsobom ale nevplývajú 
na úžitkové vlastnosti výrobkov. Keďže 
ide o fyzikálny dej, často sa tieto farebné 
nerovnosti vytratia v dôsledku pôsobenia 
bežných poveternostných vplyvov. Vý-
kvety sú teda úplne prirodzenou zále-

žitosťou. Spravidla ich v priebehu jed-
ného až dvoch rokov zmyje dážď. Kto 
ale chce zabrániť narušeniu estetického 
vzhľadu stavby, môže už pri prvom 
náznaku vytvárajúceho sa výkvetu tento 
odstrániť pomocou chemického prípravku 
Betoncleaner. Ďalším doporučeným pro-
striedkom používaným pri starostlivosti 
o vzhľad betónu je Hydrofob, ktorý 
s minimálnymi nákladmi odpudzuje vodu, 
znižuje špinenie, zvyšuje odolnosť voči 
kyslým dažďom, zabraňuje rastu machu, 
i tvorbe výkvetov a zvyšuje životnosť 
betónu. Vodu odpudzujúca vrstva Hy-
drofobu zároveň prepúšťa vzduch a vo-
dné pary. Tieto chemické prostriedky 
sú vhodné na ochranu nielen tvaroviek, 
ale sú určené i pre iný sortiment 
výrobkov z betónu. Bližšie informácie 
získate na infolinke: 032/65 888 61

Z materiálov spoločnosti Vital



o maximálnom nasýtení materiálu vodou, 
ktorý sa udáva v percentách. Tento údaj 
vyjadruje pomer medzi hmotnosťou vody 
obsiahnutej v póroch materiálu a hmot-
nosťou suchého materiálu. Pre pórobetóny 
je to pomerne vysoká hodnota, lebo majú 
vysoký obsah pórov a nízku vlastnú obje-
movú hmotnosť. V praxi je však tento stav 
takmer nedosiahnuteľný. Na to, aby voda 
vyplnila všetky póry v materiáli YTONG, 
ktorý ju sám nenasáva, musí byť dovnútra 
doslova vtlačená. To je možné, len keď je 
stena domu ponorená pod hladinou vody 
a pôsobí na ňu hydrostatický tlak. Skúse-
nosti ukázali, že pri povodni trvá až 2 alebo 
3 dni, kým sa stena z tvárnic YTONG nasýti 
vodou. Skúšky pevnosti úplne nasiaknu-
tých pórobetónových tvárnic potvrdzujú, že 
ich pevnosť mierne poklesne, ale vzhľa-
dom na navrhovanie muriva s trojnásob-
ným stupňom bezpečnosti takýto pokles 
pevnosti nie je nebezpečný pre statiku 
domu. Po vyschnutí sa pevnosť navyše vrá-
ti na pôvodnú hodnotu. Tepelnotechnické 
vlastnosti materiálu YTONG po vyschnutí 
steny dosiahnu pôvodné tepelnoizolačné 
vlastnosti bez akéhokoľvek zhoršenia. 

Ďalšie informácie získate na www.xella.sk

Mýtus: pórobetón je nasiakavý
Mýty a pravda o stavebnom systéme YTONG

Mýtus: pórobetón je nasiakavý
Pravda: Pórovitá štruktúra materiálu 
YTONG často zvádza k predpokladu, že 
veľmi silno nasáva vodu. Nie je to tak. 
Uzavreté póry, ktoré sú pre tento materiál 
charakteristické, sotva vyvíjajú kapilárne 
sily. Vodu teda absorbuje veľmi pomaly. 
Priebeh skúšky podľa normy STN EN 772-
11 simuluje pôsobenie vody na nechráne-
né murivo. Pre tvárnice YTONG P2-400 sú 
deklarované hodnoty nasiakavosti po 10 
minútach maximálne 40 g.dm-2, po 30 mi-
nútach maximálne 55 g.dm-2, po 90 minú-
tach maximálne 75 g.dm-2. Tieto hodnoty 
sú v porovnaní s inými murovacími mate-
riálmi veľmi dobré. V odbornej literatúre 
o stavebných materiáloch nájdeme i údaj 

Stavby z bieleho pórobetónu YTONG 
spĺňajú všetky požiadavky na moderné 
a zdravé bývanie. Murovací materiál YTONG 
vyrobený na báze kremičitého piesku 
je materiál vysokej kvality s najstaršou 
obchodnou značkou na svete. Už od 
svojej výroby až po možnosť opätovného 
bezzvyškového využitia chráni vzácne 
prírodné zdroje a životné prostredie. 

ytong myty.indd   1 8.10.2007   10:38:38
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Súčasne s vývojom zabezpečovacej techniky sa zdokonaľujú aj skúsenosti a možnosti 
zlodejov vniknúť do objektu. Ako si ochrániť byt alebo dom pred neželaným vstupom?

zabudnúť na garáž, okná, prípadne dvere 
na terasu. 
Dvere možno v súčasnosti považovať 
za najčastejší spôsob mechanického 
zabezpečenia. Ak sa rozhodnete vymeniť 
staré dvere za nové, nechajte si poradiť 
od odborníkov. Oplatí sa investovať 
do dverí, ktoré spĺňajú bezpečnostné 
a protipožiarne kritériá. Bezpečnostné 
dvere majú pevnú oceľovú konštrukciu 
a rám, celoplošné pancierovanie, odolný 
povrch (laminát alebo masívne drevo) 
a kvalitný uzamykací systém. Sú rozdelené 

do bezpečnostných tried podľa stupňa 
ochrany, pričom pre vstupné dvere by ste 
si mali vybrať minimálne stupeň 2 až 3.

Bezpečnostné triedy:
• bezpečnostná trieda 1 – základný stupeň 
ochrany
• bezpečnostná trieda 2 – dostatočný stu-
peň ochrany
• bezpečnostná trieda 3 – vysoký stupeň 
ochrany
• bezpečnostná trieda 4 – veľmi vysoký 
stupeň ochrany

Bezpečnostné srdce

Srdcom bezpečnostných dverí je 
nepochybne bezpečnostná vložka. Čiže 
miesto, kam sa vkladá kľúč. U nás sa 
používajú bezpečnostné cylindrické 
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O krok vpred
 pred zlodejmipred zlodejmi

Domov je pre všetkých tým najútulnejším 
a najmilovanejším miestom. Ukrývate 
v ňom takmer všetko, čo vlastníte. Nielen 
hmotné a hodnotné veci, ale najmä veci, 
ktoré sú pre vás cenné, vysoko si ich vážite 
a sú vlastne nenahraditeľné (napríklad 
spomienkové predmety, darčeky od blíz-
kych či fotografie). Často sa stáva, že 
v prípade krádeže poškodeným nie je ľúto 
za vecami, ktoré sú drahé, ale za tými, 
ktoré pre nich niečo znamenajú. 
Štatistiky sledujúce krádeže a vlámania 
hovoria, že vo viac ako v polovici prípadov 
sú miestom vniknutia hlavné dvere. 
Pričom najčastejšie k nim dochádza medzi 
deviatou a štrnástou hodinou cez deň. Ako 
teda zabezpečiť svoje „hniezdo“? 

Na výber máte mechanické a elektronické 
systémy, prípadne ich kombináciu. Elek-
tronické systémy hlásia vniknutie do ob-
jektu až vtedy, keď je páchateľ vnútri. Sú 
napojené na políciu alebo nahlásia vnik-
nutie prostredníctvom SMS–ky. Úlohou 
mechanických systémov je zadržať zlode-
ja ešte pred vstupom.

Dvere, ktoré chránia

Všeobecne možno považovať dvere za 
najzraniteľnejšie miesto domu či bytu. 
Pri bytových jednotkách je zabezpečenie 
jednoduchšie, ochraňujú sa „len“ vstupné 
dvere. Pri domoch je to komplikovanejšie, 
pretože okrem vstupných dvier nemožno 
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vložky, ktoré sú odolné voči odvŕtaniu, 
vyhmataniu planžetou a použitiu metódy 
SG, tzv. dynamickej nedeštruktívnej me-
tódy. Aby sa zlodej nedostal do objektu 
cez zlomenú zámkovú vložku, odporúča 
sa namontovať zosilnenú vložku s kalenou 
oceľovou výstužou. Šikovným riešením je 
však vložka s úpravou „Break Secure“, 
ktorá aj pri oddelení čelnej časti zostáva 
funkčná a dvere zostávajú prakticky 
nepoškodené. Objekt je naďalej chránený  
a môžete ňou odomknúť aj zamknúť.
S historicky prvým produktom s unikátnym 
systémom desiatich teleskopických 
stavítok prišla na trh spoločnosť Mul-
T-Lock. Ide o systém 5 vnútorných a 5 
vonkajších stavítok, ktoré sa musia na 
deliacej rovine vyrovnať. Až potom je 
možné kľúčom pootočiť.
Aby sa predišlo nelegálnemu kopírovaniu 
kľúčov, je potrebné pri výrobe kľúčov 
predložiť bezpečnostnú kartu, ktorá je 

s kľúčmi dodávaná. Ochrana je porov-
nateľná s ochranou bankového konta. 
Pri kvalitnejších vložkách sa kľúče vy-
rábajú len z originálnych profilov a len 
v autorizovaných strediskách.

Systém generálneho kľúča

Najmodernejšie bezpečnostné vložky 
môžu byť v súčasnosti vybavené 
systémom generálneho kľúča. Takýto 
systém poskytuje užívateľom jednoduché, 
ale bezpečné zaobchádzanie s kľúčmi. 
Namiesto ťažkého zväzku kľúčov im 
postačí jeden, ktorým si odomknú všetky 
zámky, kam majú prístup. Napríklad 
v rodinnom dome si jedným kľúčom 
otvoríte bránu, vstupné dvere, garáž, 
dvere do záhrady a dokonca aj poštovú 
schránku. 
Sú výborným riešením vo firmách, kde
je potrebné vymedziť prístupové práva 

zamestnancom. Poskytujú vysokú kon-
trolu, pretože zamestnanec sa dostane 
len tam, kde mu to zamestnávateľ vopred 
určil, čiže len do miestností s prístupovými 
právami. Napríklad generálny riaditeľ sa 
dostane všade, na rozdiel od bežného 
zamestnanca, ktorý si otvorí napríklad len 
vstupné dvere a dvere na svojej kancelárii. 
Do systému generálneho kľúča je možné 
zahrnúť komplexne všetky zámky, vrátane 
visiacich zámkov, kľúčom ovládaných 
elektronických zámkov a iných.
Systém generálneho kľúča funguje na 
čisto mechanickom základe bez použitia 
akejkoľvek elektroniky. Preto je tu vylúčená 
možnosť poruchy elektronických častí 
alebo prípadného „kolapsu“ prístupového 
systému v prípade výpadku elektrického 
prúdu. 

Katarína Mikulcová v spolupráci so spoločnosťou 
Mul-T-Lock
Zdroj fotografií: Mul-T-Lock

Odborník radí:

Ing. Libor Zuzík nám predstavil unikátnu 
novinku v oblasti bezpečnostnej 
techniky.

„Cieľom výrobcu zabezpečovacej 
techniky je byť vždy o krok ďalej pred 
zlodejmi. Zámková vložka MT5+ pred-
stavuje unikátne spojenie troch nezá-
vislých a navzájom sa dopĺňajúcich za-
mykacích systémov – teleskopických 
stavítok, interaktívneho prvku v kľúči 
a blokovacej lišty s prstovými stavítka-
mi. Jediným pohybom kľúča sa dajú 
súčasne do pohybu všetky tri me-
chanizmy. Teleskopické stavítka tvo-
ria desaťmiestnu kódovú kombináciu 
a vyznačujú sa vysokou odolnosťou 
proti vyhmataniu a použitiu metódy SG. 
Odolnosť vložky proti obom metódam 
znásobuje interaktívny prvok v kľúči. 
Ide o tzv. alfa pružinku, ktorá sa nachá-
dza v hrote kľúča. Tretím zamykacím 
systémom je blokovacia lišta s prsto-
vými stavítkami, ktorá je ovládaná ha-
dovitým zárezom v kľúči. Bezpečnosť 
zvyšuje aj bezpečnostná magnetická 
karta, ktorá sa zákazníkovi dodáva spolu 
s produktom. Ochrana proti neopráv-
nenému kopírovaniu kľúča je tak na 
rovnakej úrovni ako ochrana vášho 
bankového konta.“



prvky budovy a nemení jej vonkajší vzhľad inštalácia nevyžaduje lešenie a systém sa 
montuje samostatne pre každého užívateľa predĺženie ročnej doby používania lódžie. 

Bližšie informácie získate na: www.vtr.skPA
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TAPremyslený zasklievací systém OPTIMI 

Zasklievací systém OPTIMI vyvinutý fínskou firmou Lemmikäinen Oy je premyslený, 
neprestajne zdokonaľovaný, ľahko ovládateľný systém slúžiaci k mobilnému uzatvá-
raniu lódžií a balkónov.
Svojou elegantnosťou a praktickosťou prináša nové možnosti využitia balkónov alebo 
lódžií. Je vhodný pre použitie pri zatepľovaní objektov a pri ochrane užívateľov bytov, 
kancelárií a pod. proti pôsobeniu hluku, prašnosti, exhalácií, násilnému vniknutiu 
a pod.
Systém je certifikovaný v TSÚS Bratislava a vyhovuje všetkým požiadavkám z hľadis-
ka hygienického, statického, tepelno-technického, požiarneho a akustického.
Zasklievací systém umožňuje čiastočné alebo úplné uzavretie-otvorenie lódžie, či 
balkónu.
Bezrámové zasklievanie je vyhotovené dielcami z bezpečnostného skla hrúbky 6 mm 
a šírky asi 600 mm. Sklené diely sa posúvajú v koľajnicovom vedení k bočnej stene 
lódžie, kde sa otočia o 90° a zaistia. Tento spôsob posúvania a otáčania skiel umož-
nuje ich ľahké a bezpečné umývanie z vonkajšej i vnútornej strany. Otvorenie lódžie 
môže byť čiastočné alebo úplné. Diely môžu byť odsúvané na ľavú alebo pravú stranu, 
v prípade potreby na obe.
Vyhotovuje sa individuálne z vnútra lodžie a nevyžaduje na stavbe lešenie. Komple-
tizácia dielov sa vyhotovuje dopredu, takže vlastná inštalácia u užívatela vyžaduje 
iba 3-6 hodín, podľa dĺžky lodžie. Prednosti tohto zasklievacieho systému: podstatné 
obmedzenie pôsobenia hluku, prachu, exhalácií zníženie tepelných strát a tým dosiah-
nutie úspor na vykurovaní zaručená bezpečnosť pri použití 
bezpečnostného skla zasklenie neruší architektonické Viete čo je Everwood?

Odpoveď je celkom jednoduchá. Everwood je názov nového materiálu, postaveného  
na báze plastu, ktorý bol vyvinutý v Anglicku, v krajine daždivého a drsného počasia. 
Preložené do slovenčiny znamená toto slovo niečo ako „večné drevo“, z čoho môžeme 
usudzovať, že materiál je použiteľný všade tam, kde prírodné drevo trpí zmenami počasia. 
Everwood má mnoho priaznivých vlastností: nehnije, nie je nasiakavý,  nezosychá, odo-
láva nepriaznivým vplyvom počasia, chemickým zimným posypom, červotoči, drevokaz-
ným plesniam a hlavne nevyžaduje žiadnu údržbu a nemusí sa vôbec natierať.

Hygienicky je celkom nezávadný, dá sa teda bez obáv použiť 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  hmote, 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 
zákazníkom. 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 Everwood je uzavretým cyklom, zbytky materiálu 
sú recyklovateľné.Everwood neobsahuje nijaké látky škodiace životnému prostrediu. Jeho 
použitím šetríme prácu, čas i finančné prostriedky spojené s opakovaným natieraním.

KONTAKT: tel./fax 032/65 888 61, 032/65 888 74,  http://web.stonline.sk/vital

Zatepľovacie systémy Baumit 
   
Spoločnosť Baumit, popredný európsky dodávateľ zatepľovacích sys-
témov, ako jedna z prvých firiem na Slovensku získala Európske tech-
nické osvedčenie na kontaktné zatepľovacie systémy Baumit EPS, 
Baumit Mineral a Baumit Open. V spolupráci s Istrobankou pripravila  
úverový program zameraný na obnovu bytových domov s názvom 
Obnova Plus. Jedinečnosť programu Obnova Plus spočíva práve 
v jeho úzkom zameraní na zateplenie a obnovu bytových domov, 
čomu sú prispôsobené aj podmienky pre poskytnutie úveru.

Charakteristika systémov:
Kontaktný zatepľovací systém Baumit EPS je moderný zatepľovací 
systém zložený z polystyrénových fasádnych izolačných dosiek 
Baumit EPS-F a vystuženej armovacej vrstvy s konečnou povrchovou 
úpravou. Široká možnosť voľby konečných povrchových úprav 
poskytuje nielen možnosť individuálneho stvárnenia fasády, ale 
zároveň aj dlhodobú ochranu fasády voči  pôsobeniu  poveternostných  
vplyvov.  Kontaktný  zatepľovací systém Baumit Open® je nový 
a jedinečný druh fasády, ktorý v byte alebo v dome vytvára príjemné 
prostredie a jednoznačne podporuje oveľa rýchlejšie vysychanie 
stien. Je to vysoko difúzne otvorený zatepľovací systém, ktorý v sebe 
spája hospodárnosť platní EPS a výnimočne vysokú priepustnosť 

vodných pár. Minerálny kontaktný zatepľovací systém Baumit je moderný izolačný systém zložený 
z minerálnych fasádnych izolačných dosiek a vystuženej armovacej vrstvy s konečnou povrchovou úpravou. 
Systém poskytuje nielen možnosť individuálneho stvárnenia fasády, ale aj difúziu vodných pár konštrukciou 
a dlhodobú ochranu fasády voči pôsobeniu poveternostných vplyvov. 

Info-linka: 02/ 593 033 33, www.baumit.sk
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MAAG je maagický svet keramiky...

Spoločnosť MAAG je importér, distribútor a malopredajca talianskych, nemeckých a francúzskych 
keramických obkladov a dlažieb. Interiér a vybavenie kúpelní sa neustále mení a modernizuje a preto široká 
ponuka výrobkov spoločnosti MAAG zodpovedá súčasnému životnému štýlu a rýchlemu tempu. Čisté línie 
sú redukované na to najpotrebnejšie.
Módnym trendom je návrat mozaiky, ktorá  v kombinácii s obkladmi a dlažbou rôznych rozmerov dotvára 
zaujímavú kompozíciu celku.
Imitácia prírodného kameňa sa výhodne uplatní na letných terasách a fasádach domov.
Do ich ponuky patria aj leštené gresy od renomovaných firiem, ktoré vdychujú každej miestnosti veľkoleposť 
a čistotu.
Na svoje si prídu aj milovníci retro štýlu, či už vo vybavení kúpelne, kuchyne alebo celého bývania, vrátane 
doplnkov. 
Ich široká paleta obkladov a dlažieb moderných farieb a rôznych rozmerov poskytuje možnosť vytvoriť 
zaujímavé kombinácie pre vaše krajšie a lepšie bývanie.  
                                                                                                              

Bližšie informácie získate  na www.maag.sk
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Pocit šíreho mora v kúpeľni – podlaha z masívneho dreva

Po dvojročnej úzkej spolupráci so spracovateľmi dreva, špecialistami na umelé hmoty a špecialistami na 
karamelizované drevo sa podaril vyvinúť ,,palubový obklad“ pre miestnosti, kde prichádzame do kontaktu 
s vodou. Osobité na tom je, že podlaha sa pokladá hotová, bez nákladného zalievania a brúsenia a je zhotovená 
z masívneho dreva.

Dosky z teakového dreva s flexibilnými gumovými špárami poznáme z lodí a luxusných parníkov. Taká stabilná 
podlaha ako na palube lode sa teraz vyrába  pre naše kúpeľne. Reč je o MIRAQUA, vodeodolnej podlahe 
z rozmerovo stabilného karamelizovaného dreva. Jednotlivé lamely sú spojené flexibilnou škárou z polyuretanu. 
Tým je podlaha obzvlášť vodeodolná a stabilná. Masívna podlaha môže byť položená na podlahové kúrenie ale i 
pri renovácii na existujúcu dlažbu. Nemá žiadne škáry, čím je hygienická a pre vysokú protišmykovosť je určená 
do kúpeľní. 

Takmer dva roky trvalo, kým sa podarilo vyvinúť podlahu vyhovujúcu požiadavkám trhu. Obzvlášť náročný 
bol vývoj trvácneho spojenia dreva a plastu. ,,Chceli sme podlahu, ktorá sa dá ľahko pokladať a napriek tomu 
spĺňa vysoké nároky kladené na mokré oblasti.“  Tak hovorí špecialista na tzv. karamelizované drevo Hubert 
Mitteramskogler.

Masívna podlaha sa vyrába z MIRAKO -javora, - brezy, - jaseňa. Drevo sa rozpáli na 250 °C, zároveň sa 
karamelizuje drevený cukor, čím sa zvyšuje rozmerová stabilita, odolnosť voči hubám a stálosť dreva. Pritom sa 
dosiahnu tmavé, exoticky pôsobiace farebné tóny. 

Bližšie informácie na www.aqua-art.sk
Zdroj: MIRAKO

Kvetinové kúzla v kúpeľni

Kaldewei predstavuje nový trend zdobenia sprchových 
vaničiek Superplan. 

Bohaté ornamenty a hravé kvetinové vzory sú už dlho 
obľúbenými motívmi medzi návrhármi v odbore designu, 
módy a nábytku. Spoločnosť Kaldewei, európska jednotka 
medzi výrobcami vaní, znovu preukázala svoje novátorstvo, 
keď na svoje sprchové vaničky Superplan a Superplan 
XXL umiestnila ornamenty a začlenila tak tento návrhársky 
trend do svojich superplochých sprchových vaničiek 
zo smaltovanej ocele značky Kaldewei pre ISH 2007. 

Nová túžba po ornamentoch 
„Ľalia“, nadčasový design renomovaného návrhárskeho 
štúdia Phoenix Design, Stuttgart/Tokyo, poznáša sprchu na 
veľkolepý stredobod kúpeľne. Jemná kvetinová dekorácia 
v elegantných odtieňoch šedej dokonale odráža súčasné 
trendy v podlahovom designe a vyžaruje úchvatný pocit 
priestrannosti. Či už v kombinácii s drevenou či kamennou 
podlahou, prírodným kameňom či jednoduchými dlaždicami, 
prináša tento elegantný vzor do modernej kúpeľňovej oázy 
dotyk exotiky. 

Pre dosiahnutie úplnej stálosti a odolnosti je dekorácia 
trvalo vypálená do povrchu vaničky zvláštnym smaltovacím 
procesom, ktorý umožňuje trvalé umiestnenie kvetinového 
vzoru na povrchu. 
Zhrnutie:
Kaldewei predstavuje nové zdobenie sprchových vaničiek 

Superplan, Superplan XXL na smaltovanej oceli Kaldewei. Vďaka jemným odtieňom šedej použitým vo vzore 
„Ľalia“ návrhárskeho štúdia Phoenix Design, Stuttgart/Tokyo, zodpovedá kvetinová dekorácia dokonale súčasným 
trendom v podlahovom designe pri vytváraní moderných kúpeľňových oáz.

Bližšie informácie na www.kaldewei.cz, www.kaldewei.com
Zdroj: Kaldewei





Zrátať všetky štýly a trendy bývania je asi 
nemožné. Každý si môže vybrať to svoje. 
Niekto je spokojný s tým, ako si zariadil svoj 
domov pred rokmi, iný však túži prekonávať 
stopy času, chce byť o krok vpred a nemôže 
dopustiť, aby identita jeho príbytku zostala na 
mŕtvom bode. Prípadne sa rozplynula rokmi 
nazhromaždenými vecami. V súčasnosti 
cítiť práve silný návrat k minimalizmu a jeho 
čistým líniám a prvkom. Človek prirodzene 
inklinuje k jednoduchosti, ktorá je ruka v ruke 
s harmóniou, na druhej strane si rád vytvára 
ilúziu priestoru. Nechajte sa inšpirovať 
najnovšími trendmi, ktoré ponúkajú množstvo 
spôsobov, ako si vytvoriť praktický, ale útulný 
domov.         

i n t e r i é r



Stvorenie izby
...od stropu až k podlahe...
Z času na čas sa to pritrafí asi v každej domácnosti. Izba, ktorá celé roky slúžila 
na jeden účel, sa musí odrazu „rekvalifikovať”; možno nám výpoveď dala sama od 
seba a možno si zmenu jej „pracovnej náplne” vyžiadali okolnosti. Okolo domu môže 
napríklad zakrúžiť bocian, a pracovňa či hosťovská izba sa hneď začne meniť na 
detské kráľovstvo; alebo naopak – dospelé dieťa odchádza „do sveta” a z bývalej 
detskej izby sa stáva druhá obývačka, izba pre hostí alebo hoci aj hobby miestnosť...
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Skôr než sa vžijeme do úlohy „stvoriteľa” 
a so zápalom začneme prázdny priestor 
pretvárať na krásnu novučičkú izbu, 
musíme si zariadiť jeden „Veľký tresk” 
a prehnať ho inkriminovanou izbou. Za 
obeť mu pravdepodobne padne väčšina 
pôvodného zariadenia; „okukaný” a opo-
trebovaný nábytok, koberec, luster, zá-

clony, tapety... Iba tak sa nám jedného 
dňa podarí zastať na prahu „prázdna”, 
čakajúceho len nato, aby sa stvárnilo 
podľa našich želaní.. 

Na stvorenie celého sveta vraj stačilo 
sedem dní; jednu izbu by sme teda za 
takýto čas hádam mohli stihnúť stvoriť aj 
my. Samozrejme, nemali by sme si robiť 
nijaké ilúzie a k akcii by sme sa mali od 
začiatku postaviť celkom pragmaticky 

a racionálne. Predsa len – sme ľudia 
a naše možnosti v oblasti stvoriteľskej 
činnosti sú značne oklieštené. Rozhodne 
nemôžeme počítať s tým, že na vytvo-
renie príťažlivého interiéru nám postačí 
vysloviť:  „Buď dlažba”, „Buď osvetlenie” 
alebo „Buď Roldor”. Treba sa nám 
teda rozlúčiť s myšlienkou, že by sme 
dokázali stvoriť niečo z ničoho. Bez 
istého finančného obnosu sa jednoducho 
nepohneme. Preto by sme si najskôr mali 
ujasniť dve veci, ktoré výrazne ovplyvnia 
naše ďalšie kroky. Prvou z nich je výška 
sumy, ktorú sme ochotní (a schopní) do 
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renovácie investovať a druhou je účel, 
na aký má vynovená izba slúžiť. Nuž a z 
toho je dobré vychádzať  už pri domácom 
„big bengu”; niektoré časti pôvodného 
zariadenia totiž možno nemusia skončiť 
hneď na smetisku, ale len v dočasnom 
azyle - napríklad vo vedľajšej miestnosti. 
Častokrát postačí fantázia, šikovné ruky 
a trošku farby či kus látky, a zo starej 
komody je odrazu príťažlivý a originálny 
solitér a zo starého kresla priam 
majstrovské dizajnérske dielo.

„Od podlahy” neznamená začať od 
zeme

Máme už pripravené nejaké peniažky 
a nechýbajú nám ani jasné plány; ne-
váhajme teda a poďme do toho. Zoberme 
to – ako sa vraví – pekne od podlahy! 
Ak by sme sa mali riadiť podľa tohto 
zaužívaného slovného zvratu, veľkú 
renováciu by sme museli zahájiť na 
zemi - výmenou, resp. úpravou podlahy. 
Ale pozor, chybovali by sme! K úprave 
podlahy sa síce onedlho dopracujeme, 
ale málokedy je miestom, ktorému sa 
omladzovacia a skrášľovacia procedúra 
dostáva ako prvému.

Postupnosť renovačných prác v každom 
interiéri volíme na základe stupňa 
prašnosti jednotlivých prác a úkonov, 
pričom sa prvenstvo prideľuje vždy 
prácam najprašnejším a najšpinavším. Ak 
sme sa v rámci rekonštrukcie izby rozhodli 
realizovať napríklad i výmenu starých 
drevených okien za okná plastové alebo 
za eurookná, práve to bude činnosť, ktorá 
celú akciu odštartuje. 

Ak okná nemeníme, štartovaciu pozíciu 
získava inštalácia nových elektrorozvodov, 
vyžadujúca sekanie do stien. Veľké, 
nápadné a neraz prezdobené centrálne 
lustre ustupujú v súčasnosti do úzadia 
a namiesto nich sa dôraz kladie skôr na 
svetlo ako také a na širokú škálu efektov, 
ktoré dokáže rozohrať. Svietidlá získavajú 
tvary strohé, minimalistické a racionálne 
a ich rozmery sa zmenšujú; jedno 
centrálne osvetlenie plne alebo 
čiastočne nahrádzajú viaceré doplnkové 
osvetľovacie prvky – či už voľne stojace 
alebo zakomponované do ostatných 
prvkov interiéru. Nuž a práve takéto 
nápadité a rafinované osvetlenie (napr. 
svetelné panely, bodové svetlá a pod.) 
vyžaduje aj špeciálne a doslova na mieru 
vedené elektrorozvody. 
 
Po nich sa na rad konečne dostávajú strop 
a steny. Ale to len v prípade, že sme pod 
starým kobercom nenašli síce tiež staré, 
ale predsa len ozajstné drevené parkety. 
Vtedy stojí zato pouvažovať, či chceme 
podlahu napriek tomu vymeniť alebo či 
sa rozhodneme objavený „poklad” zužit-
kovať. Drevené parkety sú nadčasové, 
štýlové a elegantné; treba im len dopriať 
drastickejší „píling” – poriadne ich obrú-
siť a následne nalakovať kvalitným lakom 
a hneď sa ukážu v plnej kráse. Brúsenie 
parkiet je ale značne prašné, a preto 
v tomto jedinom prípade úprava podlahy 
predchádza úprave stropu a stien. 
 
Predpokladajme ale, že v našom byte 
nijaké prekvapenie v podobe zabudnutých 
drevených parkiet nečaká a na odhalenej 
dlážke sa rozvaľuje len nevábne linoleum. 

Nech si tam teda ešte chvíľku poleží; 
my sa zatiaľ pôjdeme venovať stropu 
a stenám. 

Farebné hody
 
Steny sú spravidla najväčšími a naj-
viditeľnejšími plochami v izbe a po vstupe 
do miestností nám udierajú do očí ako prvé. 
Pozornosť, ktorú venujeme ich úprave, 
sa okamžite prejaví zvýšením estetickej 
hodnoty interiéru, vytvorením príjemnej 
atmosféry, zútulnením priestoru. O tom, 
že farby majú na ľudskú psychiku výrazný 
vplyv, niet najmenších pochybností; ide 
len o to, aby sme ich pôsobenie dokázali 
správne využiť, aby sme zvolili farby, 
ktoré budú korešpondovať s funkciou izby. 
Do detskej izby sa hodia napríklad žlté 
a hnedé odtiene, prípadne i odtiene ružovej. 
V obývacej izbe, kde sa predovšetkým 
oddychuje, by mohli prevládať tóny 
zelenej či modrej. V pracovni nezaškodí 
ani aktivujúca červená, určite však nie na 
priveľkej ploche; táto farba sa hodí skôr 
len ako doplnková.
 
Úpravu stien nemusíme vnímať ako 
rutinnú a nepríliš populárnu činnosť; 
urobme si z nej „farebné hody”, plné 
zábavy a kreatívnosti! S farbami sa dá 
naozaj poriadne vyhrať a pozitívny efekt 
je pritom takmer zaručený. Podľa veľkosti, 
tvaru a využitia priestoru môžeme 
povymýšľať „revolučné” kombinácie; 
vytvoriť štýl klasický, avantgardný, etno, 
rustikálny alebo náš vlastný, celkom nový 
a originálny. 
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Zvoliť si musíme pravdaže aj techniku 
úpravy stien, pričom sa obvykle rozho-
dujeme medzi natieraním a tapetovaním. 
Neraz však býva zaujímavá i kombinácia 
týchto techník. Pred samotným natieraním 
stien treba uzavrieť jestvujúce trhliny 
a špachtľou vyhladiť menšie poškodenia 
omietky. Presvedčiť by sme sa mali aj o tom, 
či starý náter dokáže novú farbu udržať. V 
niektorých prípadoch totiž nová farba starý 
náter uvoľňuje a ten sa z nekvalitného 
podkladu odlupuje. Vtedy nám nezostáva 
iné, ako starú vrstvu spevniť alebo starú 
farbu celkom zmyť. Prvý natierame strop. 
Pokračujeme stenami, ktoré si rozdelíme 
na pomyselné zvislé úseky, širšie pásy. 
Natierame ich postupne, vždy zhora 
nadol. Tým, ktorí túžia po naozaj osobitej 
stene, odporúčame vyskúšať dnes zno-
vu objavené staré maliarske techniky, 
spočívajúce v ručnom dekorovaní stien 
vybranými vzormi.
 
Zle neurobia ani tí, ktorí sa rozhodnú pre 
tapety. Tie dnešné – vďaka širokému 
spektru vzorov, farieb i materiálov – vyvo-
lávajú silný vizuálny dojem a ovplyvňujú 
celkové vnímanie priestoru. Zaujímavé 
sú napríklad výraznejšie štruktúrované 
tapety, tapety s velúrovitým povrchom, 
tapety s kovovým efektom či tapety pri-
pomínajúce granit, kremeň a podobne. 
Teplým, príjemným a elegantným dojmom 
pôsobia textilné tapety. Dielo dovedieme 
do dokonalosti, ak naviac použijeme de-
koratívne tapetové lemy, prípadne sa po-
kúsime vytvoriť harmóniu medzi tapetami 
a dekoráciami okien.

Tapety lepíme vždy len na hladké a rovné 
steny. Ak by sme nevenovali dostatok 
času a pozornosti príprave podkladu, 
mohlo by sa stať, že by sme sa z nich 
veru dlho netešili. Pred tapetovaním 
musíme bezpodmienečne opraviť, resp. 
odstrániť poškodenú omietku, všetky 
fľaky, odlomené rohy múrov, zvyšky 
starých náterov. Najideálnejší podklad 
predstavujú novoomietnuté steny, s jem-
nou sadrovou omietkou na povrchu.

Fantázia na zemi

Steny máme už „vyparádené” a nastáva 
čas pustiť sa do podlahy. Opäť sa nám 
núka niekoľko možností jej úpravy. To, 
pre ktorú z nich sa napokon rozhodneme, 
závisí aj od našich finančných možností. 
Medzi lacnejšie varianty patrí linoleum 
(nazývané tiež marmoleum, resp. arto-
leum). Dnes sa už nemusíme obávať, že 
by sme si jeho kúpou do bytu nasťahovali 
nepríťažlivú „opachu”. Technológia výroby 
linolea zostala síce viac–menej rovnaká, 
no jeho štruktúra a paleta farieb a vzorov 
sa oproti minulosti zmenila natoľko, že 
vhodne vybrané linoleum môže interiér 
dokonca príjemne osviežiť. Naviac ide o 
nehorľavý, veľmi dobrý zvukový a tepelný 
izolant s antistatickými vlastnosťami.
 
Ďalšou možnosťou je korok; ako prírodný 
materiál (vyrába sa z kôry duba korkového) 
vnáša do interiéru teplo a harmóniu. 
Keďže je povrch takejto podlahy mäkký 
a pružný, chôdza po nej prospieva kĺbom.

Laminátové (prípadne drevené) podlahy 
a dlažby sú cenovo o niečo náročnejšie, 
ale investovať do nich sa určite oplatí. 
Laminátové podlahy sa tešia obľube 
aj vďaka veľmi prijateľnému pomeru 
kvality a ceny; sú odolné, trvácne a ne-
náročné na údržbu. Ich vzory sa na prvý 
pohľad od skutočného dreva často ani 
nedajú rozpoznať; dekoratívne vrstvy 
– fólie – verne imitujú dreviny v tých 
najrozmanitejších farebných odtieňoch. 
Kombináciou rôznych štruktúr a farieb 

vznikajú efektné a jedinečné riešenia. 
 
Drevené parkety sú, samozrejme, 
drahšie; najviac zaplatíme za parkety 
vyrobené z exotických drevín, ktoré sa 
však vyznačujú aj najdlhšou trvanlivosťou. 
Exotické dreviny majú vynikajúce fyzi-
kálne vlastnosti, ako napr. tvrdosť, sta-
bilitu, vysokú hustotu a pod. Drevené 
parkety sa vyrábajú v rôznych typoch 
konštrukcií a spôsoboch kladenia; od 
klasických lepených cez palubovku až po 
plávajúce podlahy s nášľapnou vrstvou 
z vopred povrchovo upraveného masívu 
alebo dýhy. 
 
Praktická a estetická je i vydláždená 
podlaha. Niektorí ľudia sa dlažbe v izbe 
vyhýbajú z obavy, že zem bude pôsobiť 
(a to vizuálne i na dotyk) chladne. Nie je to 
však pravda; najmä pri podlahovom kúrení 
– ale nielen pri ňom – je dlažba výborným 
riešením. Výnimkou sú snáď len detské 
izby určené pre deti v predškolskom veku, 
ktoré sa na zemi hrajú aj celé hodiny 
a pre ktoré je preto predsa len vhodnejší 
mäkší a teplejší povrch. Výber dlažieb je 
dnes obrovský; rozhodovať sa môžeme 
medzi dlaždicami jednofarebnými, orna-
mentálnymi, s plastickou štruktúrou atď., 
atď. Atraktívne sú tiež  repliky historických 
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remeselné spracovanie úložných priesto-
rov. Vstavané skrine, zhotovované prevaž-
ne na mieru, tieto kritériá obvykle spĺňajú. 
Nezaberajú zbytočne miesto a umožňujú 
využitie aj mnohých tzv. hluchých priesto-
rov (napr. kútov, šikmín a pod.); pritom sú 
dostatočne priestranné a ich vnútorné vy-
bavenie si môžeme doslova „ušiť na mie-
ru”. Ponúkajú maximálne využitie zvolené-
ho priestoru neobmedzenej výšky, šírky 
a hĺbky, ako aj nespočetné farebné a ma-
teriálové kombinácie rámovania, výplne 
dverí, zrkadiel a skiel. Okrem nespornej 
praktickosti a účelnosti prekypujú ná-
paditosťou, hravosťou alebo noblesou 
a eleganciou a pokojne sa môžu stať do-
minantným dekoračným prvkom miest-
nosti.
 
Okrem úložných priestorov budeme 
potrebovať ešte niekoľko kusov 
nábytku; v závislosti od toho, na aký 
účel izbu využijeme. Je na nás, či si ho 
dokúpime, necháme vyrobiť na mieru 

alebo v sebe objavíme umelecké vlohy 
a šikovne zrenovujeme časť z pôvodného 
zariadenia.
 
Konečnou bodkou by mali byť doplnky, 
ktoré miestnosti vdýchnu nežnú a útulnú 
„izbovú dušičku”. Ani s ich počtom to 
– samozrejme – neradno preháňať, veď 
dávno poznáme pravidlo o tom, že „menej 
býva viac”. (Na peniaze sa to, samozrejme, 
nevzťahuje. A o to lepšie! Veď aké by to 
bolo pravidlo, keby ho nepotvrdzovala 
nejaká výnimka...)

Magdaléna Gondolová
foto: archív redakcie

vzorov, ale i vzory rustikálne a imitujúce 
prírodné materiály. Na celkový vzhľad 
podlahy nemá vplyv len farba a veľkosť 
dlaždíc, ale i spôsob ich kladenia. Okrem 
klasických spôsobov – vertikálneho alebo 
diagonálneho – sa dajú z dlaždíc vytvárať 
aj nápadité vzory a mozaiky. 

„Zaľudnenie”

Stvorenie izby sa pomaly blíži ku kon-
cu. Pravda – zostáva nám ešte jedna 
dôležitá úloha – priestor musíme 
„zaľudniť”, čo v prípade izby znamená 
zariadiť. Dosť problémov nám už 
spôsobuje preľudnenosť Zeme, preto si 
k nim nepridávajme ešte ďalšie – a iz-
bu zbytočne „nepreľudňujme”. Darmo 
sme sa trápili s perfektnou úpravou stien 
a podlahy, keď teraz miestnosť doslova 
zapraceme nábytkom. Výsledkom by bol 
pocit stiesnenosti a útlaku a možno aj 
zopár modrín, získaných pri každodennom  
predieraní sa uzučkým koridorom 
pomedzi stolíky, skrinky, kreslá, police.... 

Nezabúdajme, že medzi najpôsobivejšie 
„dekorácie” interiéru  patrí voľnosť, 
ľahkosť, vzdušnosť a súčasné trendy 
dávajú takémuto ponímaniu priestoru 
jednoznačne zelenú.
 
Nábytkoví dizajnéri preferujú variabilitu 
a minimalizmus; je však zrejmé, že potreba 
dostatku úložných priestorov sa len preto, 
že túžime po voľnosťou a vzdušnosťou 
dýchajúcich izbách, z našich domácností 
nevytratila. Podľa všetkého budeme 
úložné priestory potrebovať aj v novo 
zrekonštruovanej izbe a najlepšie urobíme, 
ak jej zariaďovanie začneme práve s nimi. 
Na prvý dojem by sa mohlo zdať, že 
najvhodnejším riešením budú rozmerovo 
menšie nábytkové zostavy, nezaberajúce 
príliš veľa miesta. Prvý dojem je však 
v tomto prípade mylný! Typizované 
skrine sú totiž do miestností, kde chceme 
s priestorom hospodáriť šetrne, celkom 
nevhodné. Naopak – najideálnejšie sú 
skrine vstavané. Minimalizmus vyžaduje 
dôkladné premyslenie a zároveň dokonalé 
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Obývačka: nie výklad 
ale miesto na relax

Počas dvadsiateho storočia prešli obývacie izby mnohými vývojovými zmenami. 
Je úžasné sledovať, ako sa menil pohľad človeka na to, čo je a čo nie je pekné, ako 
sa praktická stránka striedala s ozdobnou. Napríklad obývačky sedemdesiatych 
a osemdesiatych rokov sa zariaďovali väčšinou podľa princípu „čím masívnejšie, 
väčšie, tým krajšie a honosnejšie“.

Základom bola veľká sedacia súprava, 
konferenčný stolík a takzvaná obývacia 
stena s množstvom skriniek a vitrín, prí-
padne s integrovaným domácim barom. 
Obývacia izba slúžila predovšetkým ako 
reprezentačná miestnosť, kde sa schádza 
rodina a priatelia. Umiestňovali sa tu naj-
vzácnejšie a najdrahšie kusy nábytku, vy-
stavovali sa tu všetky suveníry z dovole-
niek a darčeky od príbuzných či známych. 

Našťastie sa za mnohé roky veľa zmenilo, 
a tak už aj na Slovensku začíname rozu-
mieť tomu, že preplnený priestor môže 
pôsobiť skľučujúco, často vyvoláva nevy-
svetliteľnú únavu či malátnosť. Obývačka 
by mala plniť dôležitejšiu úlohu než vý-
stavnú, a to relaxačnú. Ak chcete v obý-
vacej izbe len bývať, potom by ste nemali 
mať núdzu o miesto – plocha 20 metrov 
štvorcových by mala byť dostatočná. Vo 
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väčších priestoroch možno pri dobrom 
plánovaní umiestniť ešte niečo navy-
še, napríklad miesto na prácu alebo na 
hobby. Keďže možnosť voľného pohybu 
je práve v obývacej izbe veľmi dôležitá, 
vyplatí sa pri obstarávaní každého kusa 
nábytku brať do úvahy aj jeho nároky na 
miesto. Najlepšie je začať pri sedacej sú-
prave. 

Srdcom obývacej izby je sedačka

Iste nám dáte za pravdu, že srdcom 
obývacej izby je sedačka. Práve na ňu 
usádzame návštevu, my si na nej lebe-
díme pri pozeraní televízora alebo ak 
sa rozhodneme siahnuť po knihe. Ak sa 
chystáte kupovať novú sedačku, dobre si 
zvážte výber a kúpte si len takú, s ktorou 
budete vy naozaj spokojní. Na zle vybra-
nej sedačke obsedí akákoľvek návšteva 
tú hodinku-dve – vy však na nej budete 
pravdepodobne chcieť sedieť niekoľko 
rokov. A nekupujte predsa sedačku preto, 
aby ste nakoniec sedeli na zemi alebo si z 
kuchyne doniesli stoličku...

Veľkosť, materiál a využitie
 
Rozmer sedačky musíte prispôsobiť veľ-
kosti izby, ktorú máte v byte či dome k 
dispozícii. Pri výbere sedačky je dôležité 
v prvom rade vedieť, akým spôsobom ju 
budete používať - či príležitostne, alebo 
v nej strávite celý deň. V mäkkej sedačke 
sa pri dlhšom sedení zmení komfort na 
nepohodlie, človek je z nej celý dolámaný. 
Preto si vyberte radšej sedačku s tvrdším 
sedením. Na trhu nájdete aj polohovateľ-
né sedačky a kreslá, na ktorých si môžete 
nastaviť aj opierku hlavy, opierku na ruku 
a celkovú polohu sedačky či kresla. Iste 
máte predstavu aj o tom, akej farby by 
vaša sedačka mala byť. Už dávno odzvo-
nilo časom, keď sedačka mohla byť len 
čierna, sivá či tmavozelená. Pestrá paleta 
farieb sedacích súprav dnes láka zraky 
zákazníkov. Aj pri výbere farby však rad-

šej uvažujte prakticky. Na intenzívne pou-
žívanie nie sú vhodné svetlé farby. Rých-
lo na nich vidieť prach či malé nečistoty 
a ak si takú sedačku vyberiete, veľmi 
rýchlo sa môže sa stať, že sa stanete jej 
otrokom, keď budete okolo nej viac behať 
s handrou v ruke, ako v nej sedieť. Z tohto 
pohľadu sú veľmi výhodné kožené se-
dačky, ktoré sa ľahko udržujú v čistote aj 
v prípade, že máte doma malé deti. 

Čo sa materiálov týka, na výber máte buď 
látkové, alebo kožené sedačky. Kvalitná 
látka je dnes už cenovo porovnateľná s 
bežnou kožou. Výhodou kože je to, že je 
to prírodný materiál, ktorý sa ľahko udr-

žuje a v priestore pôsobí exkluzívne. Na 
druhej strane látka poskytuje nekonečné 
dizajnérske možnosti a farebné možnosti 
zakomponovať sedaciu súpravu do inte-
riéru. Kostra sedacej súpravy by mala byť 
z dreva, najkvalitnejšie značky vyrábajú 
sedacie súpravy s celokovovou kostrou 
z dreva. Čalúnenie je najlepšie, ak má 
dvojité pruženie, t. j. pružinu vo vnútri se-

dáka a sedák na pružnom podklade - vte-
dy je komfort pre užívateľa najväčší. Pozor 
na to, že nekvalita je najčastejšie ukrytá 
vnútri sedačky, v konštrukcii, pohyblivých 
mechanizmoch, materiáloch čalúnenia... 
a prejaví sa asi po 3–4 rokoch, niekedy 
aj skôr. Pri sedačkách je základný prob-
lém to, že nevidíme dovnútra. Preto je 
dobré, ak má predajca k dispozícii vzorku 
sedačky v reze. Zrejme najspoľahlivejšie 
je orientovať sa podľa záruky – na kostru 
sedačky aj na poťahovú látku (obidve by 
mali byť rovnaké). Úplné minimum sú 
dva roky, na naozaj kvalitnú sedačku by 
však mala byť záruka okolo 5 rokov. Zá-
rukou sú tiež firmy s dlhoročnou tradíciou 

a orientovať sa dá aj podľa vypracovania 
detailov, napríklad švov alebo použitých 
materiálov.

Trendy pri sedačkách

V prvom rade sa v posledných rokoch 
zohľadňuje už spomínané pohodlie pri 
odpočinku. Upúšťa sa teda od jednotnej 
konštantnej hĺbky sedačky, ktorá bývala 
okolo 80 cm až 1 m, ale prechádza sa 

na hĺbky sedenia až okolo 1,5 až 2,1 m 
a hĺbka sedenia sa v rámci jednej se-
dačky mení. To poskytuje možnosť 
rôznych polôh pri relaxácii – v istej čas-
ti sa sedí, v inej môžete pohodlne po-
lihovať. Pri zabezpečovaní pohodlia sú 

asi dva hlavné smery – buď sú rôzne 
hĺbky sedenia na rôznych miestach 
sedačky pevne stanovené, alebo je 
celá sedačka polohovateľná (napr. 
sklápaním operadla). Samozrejme, 
každá mechanika zvyšuje cenu se-
dačky, na druhej strane však zvyšuje 
aj pohodlie a možnosti jej využívania. 
Ďalším trendom pri sedačkách sú sní-
mateľné poťahy. Zo sedačiek lepšej 
kvality sa dnes dajú všetky poťahy vy-
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zliecť a vyprať v práčke pri nízkej teplote. 
Vlákna sú upravené tak, že špina ostáva 
na povrchu a nedostane sa do vláken. 
Momentálny vzhľadový trend predstavuje 
návrat k strohým hranatým tvarom, ktoré 
boli typické pre obdobie kubizmu, ale aj 
inšpirácie zo 60. rokov. Sedacie súpravy 
získali čisté tvary a línie bez zbytočného 
nánosu ozdôb či kučier. Hitom sú sedač-
ky, ktoré stoja na subtílnych nožičkách 
a dovolia izbe dýchať. A nielen tvary, ale 
aj rozmery sa menia, sedacia plocha sa 
zväčšuje a výška operadla sa zase zmen-
šuje. Tendenciou výrobcov je ponúknuť 
väčší komfort pri relaxovaní v domácom 
prostredí. Pri sledovaní dobrého filmu 
v televízii už nemusíte povinne sedieť, 
spokojne si vyložte nohy a urobte si po-
hodlie. Nestarnúcim trendom sú solitérne 
kreslá a chaise longue, ktoré sa pokojne 
môžu materiálovo a štýlovo líšiť od seda-
cej súpravy. Zaujímavý efekt dosiahnete, 
ak na jednu zo stien v obývacej izbe pou-
žijete farbu totožnú s farbou sedačky. 

Len na sedenie či aj na spanie pre hostí?

Ďalším aspektom pri výbere sedačky 
je, či má alebo nemá úložný priestor na 
odloženie perín, vankúšov a iných nepo-
trebných vecí, ktoré nechceme, aby bolo 
vidieť v interiéri. Mnohí si vyberajú se-
dačku práve preto, že disponuje takýmto 
úložným priestorom. Jedinou nevýhodou 
takejto sedacej súpravy je, že práve úlož-
ný priestor znižuje kvalitu sedenia, keď-
že pri tomto type sedacej súpravy nie je 
možné použiť už vyššie spomenté dvojité 
pruženie.
Takisto je rozdiel, či kupujete sedaciu 

súpravu do obývačky v rodinnom dome 
alebo do bytu. Keďže v rodinnom dome 
je k dispozícii viac miestností – napríklad 
aj hosťovská izba, nemusíte riešiť dile-
mu, či má byť sedacia súprava zároveň 
aj rozťahovacím gaučom na vyspanie 
pre návštevy. Práve pri obývacích izbách 
v bytovkách však mnohí z nás majú často 
požiadavku spojenia sedacej súpravy s 
rozkladacou posteľou s úložným priesto-
rom. V takom prípade je nutné, aby ste 
urobili kompromis a vybrali si, čo je pre 
vás podstatnejšie – nie je totiž možné zo-
súladiť funkciu kvalitného sedenia aj spa-
nia v jednej sedačke. 

Oddychové kreslo na relax

V poslednej dobe sa stali veľmi populárne 
aj sedacie a oddychové kreslá. Ako nám 
však prezradil Ing. Anton Chvála, vedúci 
marketingového oddelenia ALBERO ná-
bytku v Bratislave, zatiaľ je ich kúpa na 
Slovensku skôr výnimkou. Väčšinou si ta-
kéto sedenie dovolia starší ľudia, ktorí už 
nemajú deti doma a obetujú počet miest 

na sedenie, aby si urobili pohodlie v od-
dychových kreslách. Zvlášť panelákové 
byty sú na takýto typ sedenia a relaxu 
príliš malé.

Farby a vzory

Aj farebné riešenia interiérov obývacích 
izieb podliehajú módnym trendom. V sú-
časnosti sa už síce ustúpilo od bielych 
stien a obytné priestory aj v našich ze-
mepisných šírkach začínajú hýriť farbami, 
netreba to však preháňať. Jeden farebný 
akcent v neutrálnom prostredí je určite 
zaujímavejší než farebná búrka sýtych 
farieb pohromade. Od bielej farby na 
strope by sme však určite ustúpiť nemali. 
Módnym hitom je návrat vzorovaných ta-
piet, pričom výber farieb a vzorov je len 
na vás. Základným pravidlom aj tu ostáva 
staré známe „menej je viac“.

Stanislava Murínová
Zdroj fotografií: ALBERO nábytok

Poradňa:

Revolučné zmeny
Tie sa týkajú nábytku v obývacej izbe 
a spôsobu jeho rozmiestnenia. Sedacia 
súprava a obývacia stena sa už nemusia 
šúchať o stenu. Vzdušný policový systém 
môže pokojne v priestore oddeľovať pra-
covný kút alebo jedáleň. Pri sedacej sú-
prave je dôležitejšia orientácia smerom 
do priestoru alebo k oknu než lícovanie 
steny. Výrobcovia a dizajnéri súčasných 
nábytkových a sedacích zostáv už na-
šťastie nezabúdajú na zadnú stranu a rá-
tajú aj s umiestnením v priestore. 

Robustným stenám odzvonilo
Skriňová stena dokáže stiesniť a uro-
biť neobývateľnou aj normálnu obývaciu 
izbu, najmä ak má stena prednú časť 
z tmavého dreva alebo nalakovanú tma-
vým odtieňom. Ak ešte len vyberáte ná-
bytok, potom máte príležitosť vybrať si 
úzky nábytok a voľne ho umiestniť. Mo-
derný sektorový nábytok možno dobre 
usporiadať aj do malých kombinácií. Keď 

nebude nábytok len jednoducho zoradený 
pri stene, bude aj malý priestor už na prvý 
pohľad vyzerať väčší. Najprv pouvažuj-
te, či sa nedajú pristaviť skrinky z oboch 
strán vstupných dvier. Aj vedľa okna mož-
no neraz postaviť plytké sektorové regály. 
Nízkymi skrinkami možno obkolesiť se-
daciu súpravu alebo písací stôl. Napokon 
aj diagonálne usporiadanie môže v malej 
izbe robiť zázraky. Pri tomto usporiadaní 
sa priestor opticky roztiahne.
Takisto si môžete vybrať voľné zosta-
vy - tvoria ich prevažne nízke komody, 
v ktorých bývajú špeciálne priehradky na 
prehľadné uloženie CD a DVD nosičov, 
a niekoľko políc upevnených priamo na 
stene. Ak potrebujete viac zakrytého úlož-
ného priestoru, nahraďte police skrinkami 
s plnými dvierkami. Jednoduché línie sú 
zvýraznené použitím kvalitných dreve-
ných dýh a farebného laku v kombinácii 
s nenápadnými kovovými úchytkami. Mo-
derné sú sýte červené, zelené, žlté, po-
prípade oranžové farebné riešenia alebo 
čierno-biela klasika. Ak sa neviete vzdať 
klasického dreveného vzhľadu obývacej 

steny, prikloňte sa k riešeniu s výraznou 
kresbou v horizontálnom smere. Kaž-
dopádne, čo sa trendov obývačiek týka, 
vládne tu minimalizmus.

Nechajte sa viesť intuíciou
Dôležité je, aby charakter obývacej izby 
vychádzal z pocitov a potrieb každého z 
vás. Ak vám nevyhovuje strohosť a jed-
noduchosť moderného štýlu a máte v ta-
komto interiéri pocit chladu, dajte sa viesť 
vlastnou intuíciou. Ostré línie môžete na-
hradiť krivkami a sýte farby vymeňte za 
pastelové. Je podstatné, aby ste sa vedeli 
ovládnuť a v jednom priestore ste sa dr-
žali jedného štýlu (i keď občas ho možno 
oživiť jedným trochu odlišným prvkom). 
Druhou zásadou je nepreplniť priestor za-
riadením a priveľmi ho nezaťažiť tmavými 
farbami a zložitými vzormi. Obývacia izba 
súčasnosti má totiž isté spoločné znaky, 
ktoré platia pre všetky štýly, a tými sú 
vzdušnosť a ľahkosť.

sm
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Kuchyne 
súčasnosti:

Moderné „dámy” s otvoreným srdcom

Ľudstvo sa neustále vyvíja; stále čosi objavuje, proti 
čomusi sa búri, čosi nachádza, čosi zahadzuje... Bolo by 
však chybou, keby sme automaticky zahadzovali všetko 
minulé a za každú cenu to nahrádzali niečím novým. 
Skutočný pokrok vychádza z osvedčených skúseností 
predošlých generácií, vhodne doplnených novými 
poznatkami a výsledkami vedeckých výskumov. 
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Tak nejako sa zrodila aj „pokroková” ku-
chyňa – moderné a ergonomické praco-
visko, ktorému ale nechýba teplo domova 
a pravá „človečenská” atmosféra. Kuchy-
ňa tretieho tisícročia je totiž syntézou naj-
modernejších technológií a najprirodze-
nejších ľudských pocitov a potrieb.

Kuchyne sa opäť – tak ako tomu bolo 
takmer po celé stáročia – stávajú živým, 
pulzujúcim a hrejivým srdcom domácnos-
ti. „Budovateľský” experiment s týmito 
miestnosťami snažiaci sa urobiť z nich 
izolovaný priestor minimálnych rozmerov 
jednoducho nevyšiel! Príprava jedla to-
tiž nie je tajným rituálom, pri ktorom by 
musela byť domáca pani (či domáci pán) 
zatvorená kdesi v ústraní a zbavená mož-
nosti verbálne či vizuálne komunikovať 
s ostatnými členmi domácnosti. 
 
Hovorí sa síce, že láska ide cez žalúdok; 
no určite to neznamená, že do varenia 
musíme investovať toľko námahy, že nám 
na lásku, ktorá bezpochyby prechádza aj 
inými časťami ľudského tela a duše, už 
vlastne nijaký čas ani energia nezostanú. 
Je jasné, že rodinka si rada zamaškrtí 
a zdravé mlsné jazýčky sa neuspokoja len 
s narýchlo ohriatymi polotovarmi. Zdravé 
jazýčky sa však potrebujú aj vyrozprá-
vať; každý chce zreferovať o svojich zážit-
koch, podeliť sa s radosťami i starosťami; 
deti túžia po vľúdnych slovách a pohlade-
niach, potrebujú radu, povzbudenie, po-
moc s domácimi úlohami. A tak z potrieb 
ľudí prirodzene vyplynulo, že kuchyňa 
neslúži len ako „prípravovňa pokrmov”, 
ale aj ako herňa, pracovňa i spoločenská 
miestnosť. 

Ergonómia nie je módny výstrelok

Zariadiť kuchyňu tak, aby dokázala plniť 
všetky tieto funkcie, nie je vôbec jedno-
duché. Naviac – pri „sporáku” nechceme 

márniť celé hodiny a už vôbec nie svoje 
zdravie. Všetko teda treba najskôr dôklad-
ne a do detailov premyslieť. O čosi jedno-
duchšie to majú tí, ktorým sa pošťastilo 
získať kuchyňu priestorovo dostatočne 
dimenzovanú – či už v novostavbe, v zre-
konštruovanom staršom objekte alebo 
vďaka šikovnej prestavbe klasickej pane-
lákovej kuchyne. 

Komplikovanejšie je to – prirodzene 
– tam, kde miesta nazvyš akosi niet; teda 
v kuchyniach, ktoré by mohli byť zapí-
sané do „zlatého fondu socialistického 
dedičstva”, svojou veľkosťou a tvarom 
pripomínajúcich – v lepšom prípade 
– komoru niekdajších sedliackych domov 
a v horšom prípade vlakové kupé či do-
konca len vlakovú chodbičku. Ani vte-
dy však netreba hádzať flintu do žita. 
S troškou šikovnosti, fantázie (prípadne 
i s pomocou bytového architekta) sa rie-
šenie napokon určite nájde. Základom je 
v každom prípade praktické, racionálne 
a ergonomické usporiadanie.
 

Príprava každého, aj toho najobyčajnej-
šieho jedla, pozostáva z množstva roz-
ličných úkonov. Niečo treba vybrať zo 
špajzy, niečo z chladničky, suroviny sa 
musia preniesť na pracovnú dosku, me-
dzitým treba zasa odbehnúť po nejaké 
náčinie, opláchnuť si zamastené ruky, 
a tak stále dookola. Keby sme si niekedy 
spočítali, koľko krokov prejdeme počas 
varenia, možno by sme ani neverili, že je 
to v takej malej miestnosti vôbec možné. 
A ak by sme k tomu prirátali aj to, koľko-
krát sa pritom musíme zohnúť, stavať na 
špičky, hrbiť či naťahovať, zistili by sme, 
že pri varení podávame celkom slušný 
športový výkon. Horšie ale je, že tak činí-
me prevažne v neprirodzených polohách, 
takže namiesto medaily si môžeme vyslú-
žiť akurát tak bolesti pohybového ústro-
jenstva. 

Uplatnením zásad ergonómie pri uspo-
riadaní a zariadení kuchyne máme však 
šancu spomenuté negatívne vplyvy ma-
ximálne eliminovať. Vďaka nim dokáže-
me totiž optimalizovať pracovné postupy 
a redukovať úkony, vyžadujúce zohýna-
nie, naťahovanie a podobne. Koniec-kon-
cov, ergonomické usporiadanie kuchyne 
nie je nijakým novodobým vynálezom; 
jeho koncepty boli vytvorené už začiat-
kom minulého storočia a zopár štúdií 
vzniklo dokonca ešte omnoho skôr.

Rozumné delenie

Pri každom z jednotlivých pracovných 
úkonov spojených s prípravou jedla po-
trebujeme obvykle špecifické pracovné 
pomôcky, resp. elektrospotrebiče. Z tohto 
dôvodu zvykneme niektoré úkony vyko-
návať vždy na rovnakom mieste; naprí-
klad tepelná úprava pokrmov prebieha 
pri sporáku, umývanie riadu pri dreze, 
príprava surovín na pracovnej doske atď. 
Okrem toho vieme, že pracovné úkony 
vykonávame v logickom, na seba vzájom-
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ne nadväzujúcom poradí. Nuž a z tejto 
odpozorovanej a rokmi overenej skúse-
nosti pramení princíp delenia kuchyne na 
jednotlivé pracovné zóny. Ide v podstate 
o myšlienku veľmi jednoduchú a prirodze-
nú, no jej aplikácia prináša obrovskú úspo-
ru času a energie. Každá, aj tá najmenšia 
kuchyňa, sa dá rozdeliť do piatich základ-
ných pracovných oblastí – kuchynských 
zón, pričom je dôležité predovšetkým ich 
správne zoradenie, pretože práve ono 
umožňuje pracovať plynulo, skracuje 
vzdialenosti, zjednodušuje pohyby. Možno 
to na prvé počutie znie „strašne” odborne 
a komplikovane, no opak je pravdou; celá 
„kuchynská veda” je len rešpektovaním 
oného zdravého „sedliackeho” rozumu 
a ľudskej prirodzenosti. Nakoniec, posúdiť 
to môžete aj sami. Keď si v mysli premiet-

neme scenár varenia, prídeme nato, že 
všetko začína výberom surovín, pokračuje 
ich umývaním, prípravou, tepelnou úpra-
vou. A skutočne – v podobnom poradí sa 
odporúča aj usporiadanie kuchynských 
zón: zóna zásob, zóna uskladnenia, zóna 
umývania, zóna prípravy a napokon zóna 
varenia a pečenia.

S rozdelením kuchyne na uvedené pra-
covné zóny je úzko spojené aj to, kde 
bude najjednoduchšie a najpraktickejšie 
ukladať jednotlivé pracovné pomôcky, ria-
dy a náčinia. 

Všetko poruke 

Potraviny (okrem tých, ktoré pri varení 
používame obzvlášť často) by mali au-
tomaticky poputovať do zóny zásob, kde 
by na ich príchod mala čakať chladnička, 
mraznička a aspoň jedna vysoká skrinka. 
Praktické je, ak bude takáto skrinka opat-
rená vnútornými výsuvmi. Vďaka tomu, 
že jednotlivé úrovne možno vysúvať sa-
mostatne, sa dá bez problémov dostať ku 
všetkým zásobám a manipulácia s nimi je 

používané potraviny. 
Do zóny uskladnenia, ktorá býva z priesto-
rového hľadiska najrozľahlejšia a od ktorej 
sa očakáva, že ukryje až tretinu kuchyn-
ských predmetov a pomôcok, by sme 
mali nasťahovať najmä riady, ktoré pou-
žívame pri stolovaní, ako napr. jedálenské 
súpravy, kávové a čajové servisy, príbory 
a podobne. Trvalé bydlisko tu môžu mať 
aj niektoré drobné elektrospotrebiče a vy-
brané druhy kuchynských nástrojov. 

Najčastejšie používané riady treba uložiť 
do výsuvov dolných skriniek a v horných 
skrinkách sa bude dobre dariť riadom po-
užívaným príležitostne. Príbory uložíme 
najprehľadnejšie, ak použijeme zásuvku 
alebo výsuv vybavený variabilným systé-
mom určeným špeciálne na príbory. Na 
škodu nebude, keď v tejto zóne vyhradí-
me jednu zásuvku rozličným drobnostiam, 
ktoré sa ináč zvyknú kade–tade povaľo-

omnoho ľahšia a jednoduchšia; dná výsu-
vov sú naviac uzatvorené a ľahko umýva-
teľné, takže sú ideálne aj z hygienického 
hľadiska.

V zóne zásob sa okrem vysokej skrinky 
uplatní tiež spodná skrinka s vnútornými 
výsuvmi, najlepšie s možnosťou flexibil-
ného priečneho a pozdĺžneho členenia. 
V praxi to znamená, že vnútrajšok výsu-
vu môžeme upraviť presne podľa našich 
potrieb; rozčleniť na priehradky vyho-
vujúcej veľkosti a tvaru. Výhodou je, že 
takéto výsuvy bývajú dostatočne vysoké 
a znesú i väčšiu záťaž. Hmotnostne ľahšie 
a najčastejšie používané potraviny patria 
do strednej časti vysokej skrinky. Ťažšie 
a menej používané potraviny nájdu svo-
je miesto nad alebo pod najfrekventova-
nejšou strednou časťou. Najspodnejšie 
a najvrchnejšie priečky (výsuvy) by mali 
zostať vyhradené pre najzriedkavejšie 



vať a zavadzať; no, keď ich potrebujeme, 
dokážu sa – akoby zázrakom – vytratiť. 
Takto ich budeme mať vždy pod dohľa-
dom.

Pokiaľ je naša domácnosť vybavená 
umývačkou riadu, postaviť by sme ju 
mali – prirodzene – do zóny umývania, 
v bezprostrednom susedstve drezu. Ten 
má v kuchyni dôležité slovo bez ohľa-
du nato, či umývačku máme alebo nie; 
v každom prípade zostáva totiž našou 
domácou „studňou”. V blízkosti drezu sa 
budú výborne cítiť čistiace prostriedky, 
hubky na riad, rôzne handry a handrič-
ky, vrecia na odpadky a podobne. Na ich 
prehľadné a priestorovo úsporné uloženie 
sú ako stvorené výsuvné systémy, pozo-
stávajúce z kombinácie vonkajších a vnú-
torných výsuvov. Do skrinky pod drezom 
môžeme ukryť tiež odpadkový kôš; naj-
lepšie, samozrejme, je, ak si zaobstaráme 
špeciálny kôš na separovaný odpad. 

Zóna prípravy by mala byť dlhá minimál-
ne 90 cm a chýbať by jej nemalo kvalitné 
osvetlenie. Práve v nej, v priestore medzi 
sporákom a drezom, sa totiž odohráva 
väčšina prípravných prác, bez ktorých 
by bolo varenie nemožné. V úložných 
priestoroch tejto zóny by sme preto mali 
nájsť dostatok kuchynského náradia 
a kuchynských pomôcok, vrátane drob-
ných elektrospotrebičov. Praktické je 
tiež skladovať tu najčastejšie používa-
né suroviny, ako napr. soľ, koreniny, olej 
a pod.
  
Zóne varenia a pečenia kraľuje sporák 
(či už elektrický, plynový, kombinovaný, 
sklokeramický a pod.). V jeho blízkosti 
by mali byť uložené hrnce, panvice, po-
krievky, ale aj plechy, formy na pečenie 
a iné. Chýbať by tu nemali ani varešky, 
naberačky, sitká, chňapky či podložky 
pod horúce hrnce. 

Šiesta zóna

V súboji o miesto získame body, ak do-
kážeme zmysluplne využiť celý priestor 
kuchyne. Nápomocné nám pritom môže 
byť vhodné usporiadanie kuchynskej linky 
(až prekvapivo veľa vecí sa neraz pomes-
tí napr. do rohových skriniek). Z priestoro-
vého hľadiska sú úsporné aj zabudované 
elektrospotrebiče; naviac pôsobia estetic-
ky a spravidla zodpovedajú zásadám er-
gonómie. Usporiadanie kuchynskej linky 
nezávisí pravdaže len od našich predstáv, 
ale aj od veľkosti a tvaru kuchyne. Medzi 
základné formy patrí jednostranná a dvoj-
stranná priama kuchyňa a tiež obľúbené 
a často používané usporiadanie do tvaru 
písmena „L”. V rozmernejších kuchyniach 
môžeme uvažovať i o usporiadaní do tva-
ru písmena „G” alebo „U”. Takéto netra-
dičné riešenia bývajú praktické a na po-
hľad veľmi efektné.
 
Veľkým úspechom by bolo, ak by sa nám 
podarilo „vybojovať” ešte jednu zónu, kto-

rú sme dosiaľ nespomínali. Hoci nepatrí 
medzi základné, do kuchyne vnáša atmos-
féru pohody a napomáha vytvoriť z tejto 
miestnosti polyfunkčný priestor. Ide o od-
dychovú časť. V prípade núdze postačí aj 
malý stolík s pár stoličkami či aspoň jedno 
pohodlné kresielko. Ak to však priestor 
dovolí, pokojne umiestnime do kuchyne 
hoci aj váľandu. Z toho, že by bola nevyu-
žitá, strach rozhodne mať nemusíme. 

Pozornosť si zaslúži i výber farieb. Do 
malých kuchýň sa hodia farby svetlejšie, 
ktoré – ako je známe – priestor opticky 
rozširujú. Svetlé farby by mali dominovať 
najmä stenám a podlahe, ktoré predstavu-
jú najväčšie plochy. Ako doplnková farba 
môže byť použitý aj kontrastný, výraznej-
ší odtieň. Objemnejšie kuchyne si môžu 
dovoliť výraznejšie farby i na stenách 
a podlahe a vyhýbať sa nemusia ani od-
vážnejším farebným kombináciám; prav-
daže – všetko s mierou!

Súčasná „kuchynská móda” je vynachá-
dzavá, prirodzená, jednoduchá; vychádza 
z tradičných prvkov a materiálov, ktoré 
však citlivo kombinuje s najmodernejšími 
technológiami a doplnkami. Dá sa pove-
dať, že leitmotívom dnešných trendov 
je jednoduchosť rafinovane ukrývajúca 
komfort. 

Z materiálov je stále aktuálne drevo, 
často sa však kombinuje s netradičnej-
šími materiálmi, ako napríklad s kovom, 
oceľou alebo so sklom, vďaka čomu 
vznikajú mimoriadne atraktívne  variácie, 
s nádychom originality a nevtieravého 
luxusu.

Magdaléna Gondolová
Foto: archiv Terratechnik, Blum 
a ALBERO nábytok
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Novinka: 
Kompaktné rúry Gorenje
Tento rok ponuku rúr Gorenje obohatil nový produkt, ktorý je podľa vývoja trhu čoraz 
populárnejší medzi spotrebiteľmi. Je to kompaktná rúra. Jej kompaktné rozmery ju ro-
bia vynikajúcim riešením pri zariaďovaní malých bytov, alebo prázdninových chatiek. 

Aj keď podiel týchto rúr je na trhu stále 
nízky, dopyt po 45 cm rúrach bude nepo-
chybne stúpať. Kvôli svojmu menšiemu 
objemu sú vhodné aj pre malé, jedno ale-
bo dvojčlenné domácnosti, ktorých počet 
v dnešnej spoločnosti rastie.

Podľa p. Darko Janjić, riaditeľa doplnko-
vého programu, rúry sú v prvej fáze ur-
čené pre Európské trhy, i keď by mohli 
zaujímať aj spotrebiteľov z ďalekého vý-
chodu: „V Gorenje si prajeme byť na čele 
v najnovších trendoch; preto by sme mali 
správne vnímať želania spotrebiteľov 
a včas im ponúkať vhodné výrobky. 
Okrem toho to presne vyhovuje našej zá-
sade o komplexnej ponuke.“ 

Kompaktná rúra nadobúda opodstatne-
nosť ako prídavná rúra v súčasných veľ-
kých  kuchyniach. Ako taká predstavuje 
dôležitý prvok v dizajne dnešnej kuchyne. 
Tak ako varné panely, aj rúry môžu byť 
vstavané podľa štandardných postupov, 
alebo skombinované s kávovarmi a inými 
vstavanými domácimi spotrebičmi. Okrem 
toho bežné rúry, ktoré sa používajú na prí-
pravu hlavných chodov, kompaktná rúra 
nadobúda úlohu sekundárnej, alebo pa-
ralelnej rúry používanej na prípravu peči-
va, alebo vedľajších chodov. Pri príprave 
väčších obedov,  počas prázdnin, alebo 

počas rodinných, či priateľských stretnutí, 
kompaktná rúra slúži ako pomocná kapa-
cita na prípravu väčších množstiev jedla 
pre niekoľko rôznych chodov.

„Hoci v súčasnosti nevyrábame veľké 
množstvá, záujem o tieto výrobky je znač-
ný najmä v Škandinávii, Holandsku, Špa-
nielsku. Objednávky však  prichádzajú aj  
z východnej a juhovýchodnej Európy“, po-
vedal riaditeľ výroby Mr. Uroš Lesjak. 

Technické vlastnosti a obsluha kompakt-
ných rúr je rovnaká ako pri bežne veľkých 
rúrach a sú tiež zatriedené do rovnakej 
cenovej kategórie. Značka Gorenje v sú-
časnosti zahŕňa dva modely kompaktných 
rúr z vyššej cenovej kategórie; kvalitou 
a dizajnom sa priraďujú k tradičným pré-
miovým rúram Gorenje. Prvý model je 
bežná multifunkčná rúra (CB 8900E), 
druhý je multifunkčná rúra s funkciou mik-
rovlnnky (CBM 9000E).

Z materiálov spoločnosti Gorenje Slovakia 

Kompaktná multifunkčná rúra CB 8900E - 
28.990,-Sk sa obsluhuje pomocou podsviete-
ných sklápacích tlačidiel.

Kombinovaná kompaktná rúra CBM 9000E -
29.990,-Sk s dotykovými ovládačmi ponúka 
viacero režimov prevádzky – okrem bežných 
režimov ponúka mikrovlny, gril, prúdenie 
vzduchu a ich kombinácie. Obidva modely sú 
vybavené dverami s trojitým sklom.
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Gorenje obchodná výstava 2007 sa kona-
la vo výstavnom salóne v meste Velenje, 
kde sú príležitostne vystavované všetky 
úspechy a novinky zo všetkých progra-
mov Gorenje. Svetový debut najnovších 
výsledkov Gorenje na poli inovácií a dizaj-
nu je sľubom, že produkty, ako sú kolek-
cia Gorenje Pininfarina Black, chladnička 
s mrazničkou Gorenje Hviezdna Noc s 26 
000 Swarovského krištáľmi, nové okolie 
kuchyne s Ora-Ïto spotrebičmi, koncepč-
né kuchyne Kompaktné XL pre moderné 
domovy a kompletné voľne stojace do-
máce spotrebiče Qube, sa stanú novou 
vlajkovou loďou veľvyslancov Gorenje. 
Takisto tu bol vystavený aj vychvaľova-
ný projekt Gorenje - chladnička skrytá 
v nohe stola, teda Inteligentný stôl. Ďalej 
ste mohli vidieť Slovinský debut unikát-
nej futuristickej kuchyne, ktorá sa vrátila 
do svojho rodného mesta Velenja po de-
saťtisíckilometrovej ceste po európskych 
hlavných mestách. Vystavovaná bola 
v prednej časti predvádzacej miestnosti 
do piatka 12. októbra 2007. 

Predseda predstavenstva Gorenje a CEO 
pán Franjo Bobinac: „Stretávanie sa s ob-
chodnými partnermi na „domácej pôde“ 
sa ukázalo ako veľmi úspešné, a vo vidine 
blízkeho zániku trhu s bielou technikou, 

GORENJE TRADE SHOW zostáva uda-
losťou, kde môžu byť obchodným partne-
rom a zákazníkom prezentované všetky 
novinky, inovácie a vlajkové lode naraz.”

SVETOVÉ PREMIÉRY

Chladnička s mrazničkou Gorenje Hviezd-
na Noc s 26 000 krištáľmi

Nová prekrásna hviezda príbehu Gorenje 
je čierna chladnička s mrazničkou Go-
renje vyrobená s 26 000 Swarovského 
krištáľmi. Nasleduje unikátnu sériu pia-

tich chladničiek so 7 000 Swarovského 
krištáľmi, vytvorenú na predaj na cha-
ritatívnych aukciách, a komerčnej línie 
prestížnych spotrebičov v čiernej alebo 
striebornej s 3 500 krištáľmi. Teraz pre-
zentujeme novú limitovanú edíciu stovky 
prestížnych chladničiek s mrazničkami s 
nie menej ako 26 000 krištáľmi zasadený-
mi v dvoch vertikálnych líniách. Okúzľu-
júci mysteriózny zovňajšok čiernej krásy 
a trblietavá hra krištáľov v antracitovej 
inšpirovala jej romantické pomenovanie 
– Gorenje Hviezdna Noc. Okrem bohatej 
hry odleskov žiariacich krištáľov sa nové 
spotrebiče pýšia veľmi elegantným inte-
riérom, ktorý je tu na očarenie zákazní-
kov. Keďže je edícia týchto spotrebičov 
limitovaná, očakáva sa, že bude špeciál-
nym ocenením takisto pre zberateľov. 

Kolekcia Gorenje Pininfarina Black

Nová kolekcia Gorenje Pininfarina Black 
je kombináciou luxusu elegantných spot-
rebičov, ktorá ponúka konzumentom 
súčasný, ale zároveň individualizovaný 
životný štýl. Gorenje a Pininfarina veria, 
že kombináciou zásad vynikajúcich kvalít 
v dizajne a najnovších technológií vytvo-
rili klasiku budúcnosti, ktorej dizajn bude 
pretrvávať. Kolekcia Gorenje Pininfarina 
Black je určená pre znalcov trendov a vý-
nimočného dizajnu, ktorí sa uspokoja len 
s tým najlepším.

Koncept Qube – úplne voľne stojace 
spotrebiče od Gorenje

Koncept Qube je nová línia špeciálnych 
domácich spotrebičov vytvorených Di-
zajnérskym Centrom Gorenje. Línia úpl-
ne voľne stojacich spotrebičov poskytuje 
skutočné uspokojenie pre nové koncepty 
interiérového dizajnu obytného okolia so 
skrytými pripojeniami infraštruktúry a in-
štaláciou skrytou na zdvihnutých poscho-
diach a znížených suterénoch. 

Koncepčná kuchyňa od Gorenje pre 
nový vek kultúry bývania
 
Kompaktná XL kuchyňa je dostupná v ši-
rokom rade výrazných trendových farieb. 
Je vytvorená pre moderný životný štýl 
úspešných individualít alebo pre mladé 
rodiny hľadajúce možnosť upraviť si pod-
ľa svojich predstáv svoje okolie kreatív-
nym, voľným a pohodovým spôsobom. 
Kompaktná kuchyňa vytvára svieže a dy-
namické prostredie moderného domova, 
odrážajúc používateľov aktívny a rozma-
nitý životný štýl. Kompaktná XL je mini 
kuchyňa s početnými možnosťami využi-
tia. Jej dizajn umožňuje inštaláciu na ste-
ne ako u bežných kuchýň, ale aj slobodu 
„vznášať sa“ voľne v otvorenom priestore, 
teda kombináciu funkcie kuchyne a jedál-

GORENJE TRADE SHOW 2007 je päť-
dňová udalosť, ktorú navštevuje cca 1700 
obchodných partnerov Gorenje z tridsia-
tich európskych a ďalších krajín. Začala 
v utorok 2. októbra a končila v sobotu 6. 
októbra V posledný deň podujatia boli dve-
re Gorenje otvorené aj pre zákazníkov. 

Gorenje 
TRADE SHOW 2007
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ne. Kuchynská strana so zabudovanými 
domácimi spotrebičmi z kolekcie Goren-
je Ora-Ïto umožňuje rýchlu a jednoduchú 
prípravu jedla, zatiaľ čo zadná strana 
zahŕňa sklápací stôl, ktorý vytvára kom-
fortnú jedáleň. Základný model kuchyne 
ponúka viacero úrovní a prídavný voľne 
stojaci mobilný kuchynský blok. Kompakt-
ná XL je prototypom a bude dostupná 
v rôznych výrazných trendových farbách. 

ŠPECIÁLNE PROJEKTY

Inteligentný stôl - horúci trendový stôl 
s chladným srdcom 

Inteligentný stôl od Gorenje s kompletne 
zabudovanou chladničkou na diaľkové 
ovládanie v strede stola je jedinečná ce-
losvetová inovácia. Prestížny zákazkový 
spotrebič Inteligentný stôl je vyrobený 
s použitím zákazníkmi špecifikovaných 
materiálov, medzi nimi aj kameňa, železa, 
skla alebo dreva. Jeho jedinečnou časťou 
je centrálna noha obsahujúca  komplet-
ne integrovanú chladničku, ktorá môže 
byť vyvýšená alebo znížená na požado-
vanú výšku diaľkovo ovládaným elektro-
motorom skrytým v nohe stola. Zloženie 
centrálnej časti chladničky sú otáčavé 
sklenené police s otvorenými a prikrytý-
mi zásobníkmi na uskladňovanie jedla 
a nápojov. Stôl je určený pre náročnejších 

používateľov s nekonvenčným ži-
votným štýlom. Je tiež vhodný do 
reprezentatívneho a obchodného 
prostredia.

Inteligentný stôl od Gorenje je 
odbočkou od obvyklého spôsobu 
myslenia. Vyniká novou flexibili-
tou, ktorá je vysoko hodnotenou 
charakteristikou v súčasných pro-
duktoch. Tento trendový kúsok ná-
bytku sa môže ihneď prispôsobiť 
želaniam a požiadavkám používa-
teľa. Ak je Inteligentný stôl srdcom 
kokteilovej párty, jedno stlačenie 
gombíka stačí na zníženie chlad-
ničky do jej centrálnej nohy stola, 
zatiaľ čo jej vrch splýva s povr-
chom stola. Inteligentný stôl urobí 
z každého excelentného hostiteľa 

v obchodnej oblasti, dovoľuje vám oslavo-
vať dohody štýlovo.

Futuristická kuchyňa Gorenje Ora-Ïto 
na ceste cez európske hlavné mestá

Unikátna futuristická kuchyňa v tvare 
zaguľatenej kocky bola vytvorená v spo-
lupráci s francúzskou dizajnérskou spo-
ločnosťou Ora-Ïto, ktorá tiež vytvorila 
najnovšiu kolekciu domácich spotrebičov. 
Kuchyňa má monolitickú štruktúru, ktorá 
môže byť vyzdvihnutá a konštruktérsky 
umiestnená na zvolené miesto. Je biela 
a vytvorená v zreteľnom minimalistickom 
štýle nazvanom „simplexity“, ktorý sa stal 
dizajnérskym puncom. Je vyrobená z vy-
soko technických materiálov nazývaných 
materiálmi budúcnosti. Materiál je odolný 
voči akýmkoľvek vlhkým podmienkam, čo 
umožňuje umiestnenie kuchyne vonku. 
Aktuálny produkt je jediným prototypom, 
galériou, v ktorej ukazujeme trendové do-
máce spotrebiče z novej kolekcie Goren-

je Ora-Ïto. V príbehu jej sedemmesačnej 
cesty cez európske hlavné mestá z Beleh-
radu cez Istanbul, Viedeň, Kyjev do Budvy 
v Čiernej Hore a Splitu v Chorvátsku Go-
renje Ora-Ïto futuristická kuchyňa prešla 
približne 10 000 kilometrov. Jej najbližšia 
zastávka bude v hlavnom meste Litvy Vil-
niuse. Všetko o futuristickej kuchyni a jej 
ceste cez európske hlavné mestá nájdete 
na www.gorenje-oraito.com

EURÓPSKY INŠTITÚT ZNAČIEK 
OSVEDČIL GORENJE AKO PR-
VOTRIEDNU ZNAČKU 

Súkromný rakúsky inštitút Európsky inšti-
tút značiek z Viedne verejne vyhlásil 18. 
septembra 2007 výsledky celoeurópskeho 
prieskumu značiek. Tohtoročný prieskum 
zahŕňal po prvýkrát 3 000 spoločností 
z 24 krajín. Medzi firmami z východnej Eu-
rópy bolo Gorenje osvedčené ako ukážka 
vynikajúcej značky s odhadovanou hod-
notou 382 miliónov eur. 

Gorenje je spoloč-
nosť s ambicióznymi 
víziami stať sa naj-
inovovanejšou na 
dizajn orientovanou 
továrňou na domáce 
spotrebiče na svete. 
Spoločnosť sa pribli-
žuje trhu radšej ako 
vyzývateľ než pokra-
čovateľ. Každoročné 
investície do vývoja 
sú priemerne od 40 
do 50 miliónov eur. 
Pozorné a ostražité 
monitorovanie spô-
sobov života a smery, 
v ktorých sa vyvíjajú, 
inšpiruje Gorenje 
k vývinu produktov 
vyrobených presne 
pre potreby zákaz-
níka. V oblasti tech-
nológií priateľských 

k životnému prostrediu, energetickej 
efektivity a šetrenia sa Gorenje pýši vý-
raznými úspechmi v oboch produktoch 
a v procese produkcie, ako aj skvelým di-
zajnom vytvoreným vlastným dizajnérskym 
centrom a zdokonaleným v spolupráci 
s medzinárodne vyhlásenými dizajnérmi. 
Gorenje bolo medzi vedúcimi európskymi 
producentmi domácich spotrebičov šesť 
dekád a bude pokračovať v posilňovaní 
jeho pozície ako špecializovaného výrob-
cu domácich produktov v budúcnosti, ob-
zvlášť zvýšením produkcie a rozšírením 
jeho obchodných smerov, neustálym hľa-
daním možností na nových trhoch.

V spolupráci so spoločnosťou Gorenje
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M gr.   L A D I S L AV   Č ER N Ý

Umelecký profil výtvarníka strednej generácie Ladislava Černého (1965) sa začal postupne 
formovať najskôr  na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, kde študoval odbor 
úžitkovej fotografie a propagačnú grafiku. Po ukončení stredoškolského štúdia (1981-1985) 
sa prihlásil na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, kde absolvoval prvý ročník štúdia 
v odbore reštaurovanie. V štúdiu reštaurovania umeleckých pamiatok pokračoval na prestížnej 
nemeckej Vysokej škole výtvarných umení v Drážďanoch, kde popri reštaurovaní absolvoval 
i ostatné výtvarné smery.  Absolutórium na vysokej škole ukončil v r. 1991 titulom Magister 
– akademický diplomovaný reštaurátor. Ako sám autor hovorí: „Počas drážďanského štúdia 
som získal veľmi kvalitné profesionálne základy v oblasti reštaurovania, ktoré sa snažím 
zdokonaľovať i naďalej. Rešturovanie je veľmi náročná a zodpovedná práca, ktorá si vyžaduje 
nesmierne veľa trpezlivosti a disciplíny pri záchrane umeleckých a kultúrnych pamiatok.”

Šepkanie
Triptych, akryl na plátne, 85x255cm,
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s názvom “Oddych”, ktorý upúta nielen 
svojou kompozícou, ale i farebnosťou, 
v ktorej použil kontrast sýtych až ostrých 
tónov bielej, zelenej a červenej. K posled-
ným dielam, ktoré autor vytvoril s týmto 
námetom je „Biliard”, v ktorej použil opäť 
tú istú paletu, ako v predchádzajúcom 
diele, pričom v tomto diele prevláda geo-
metrická abstrakcia.  

V jeho zornom uhle pohľadu je i  proble-
matika enviromentu, ktorá je v súčasnom 
období tak často diskutovaná. 

Vo svojom diele „Čierny dážď“, upozor-
ňuje práve na tento problém, ktorý ľudia 
síce riešia, ale doposiaľ - nedostatočne, 
čím trpí nielen ľudstvo, ale i planéta Zem 
– ktorú si ničíme sami.  

Ďalším námetovým okruhom sú zoomorf-
né motívy. V nich evidujeme gestickú 
maľbu - „Oko”, surrealistické podanie na-
chádzame v diele „Vtáci” a ďalšie diela. 

V oblasti portrétnej tvorby však autor skôr 
pracuje s realistickou líniou maľby, v kto-
rej môže zachytiť psychológiu portrétova-
ného modelu. 
Autor v oblasti maľby cieľavedome buduje 

Ladislav Černý, dá sa povedať, že svoje 
výtvarné ambície prehlboval už od det-
stva navštevovaním výtvarných krúžkov. 
Stretnutie s novými, nepoznanými techni-
kami boli preňho svetom, do ktorého sa 
ponáral očarený možnosťami, ktoré mu 
ponúkali a umožňovali rozlet tvorivej fan-
tázii. Štúdium, už na spomenutých odbor-
ných umeleckých školách a mnohoročná 
výtvarná prax ho zaraďujú ku kvalitným 
maliarom slovenskej výtvarnej scény. 

Popri reštaurovaniu sa autor venuje maľ-
be takmer nepretržite. Jeho tvorbu možno 
rozčleniť do viacerých výtvarných okru-
hov. Dominantnou je figurálna maľba, 
v ktorej sa postupne (od r. 1997) odpúta-
va od abstraktného výtvarného prejavu 
a inklinuje k expresívnemu rukopisnému 
prednesu v hutnej farebnosti prevládajú-
cej impresívnej palety. V nej prevládajú 
diela novej figurácie, na pozadí ktorých 
rieši vzťahové situácie, prežité na základe 
svojej životnej empírie. Prostredníctvom 
týchto diel sa snaží dať výpoveď o vlast-
ných úvahách, ktorými sa zaoberáme 
takmer všetci – o živote, láske, smrti. Vo 
svojej tvorbe však rieši i intímne situácie 
a momenty medzi mužom a ženou. Nevy-
znievajú vulgárne, sú však témou na za-
myslenie. Jeho viacfigurálne kompozície 
obsahujú dynamický náboj dramatičnosti.

Ladislav Černý dáva priestor i odpočinku, 
relaxu. K výborným dielam patrí artefakt 

svoj výtvarný program a presviedča nás 
o neustálom napredovaní, invencii, krea-
tivite, ktoré sa objavujú nielen v kompozí-
ciách, ale predovšetkým sujetoch, fabule 
a obsahu diela.  

Ladislav Černý sa okrem už spome-
nutých výtvarných techník sa v oblasti 
reštaurovania venuje závesnej maľbe, 
tabuľovej maľbe, tiež konzervovaniu 
a reštaurovaniu sôch. Autor žije a tvorí 
v Ivánke pri Dunaji.       

PhDr. Marta Hučková

Životopisné údaje

Mgr. Ladislav Černý 
akademický diplomovaný reštaurátor 
narodený 2. novembra 1965 v Bratislave

1981-1985 štúdium na SUPŠ v Bratislave 
odbor úžitková fotografia, propagačná 
grafika

1985-1986 štúdium na VŠVU v Bratislave, 
odbor reštaurovanie

1987-1991 štúdium na VŠVU v Drážďa-
noch, Nemecko, odbor reštaurovanie

www.ateliercerny.sk

Vtáci, akryl na plátne, 80x150cm, 

Biliard 2, akryl na plátne, 140x140cm, Oko, akryl na plátne, 125x125cm

Biliard 3, akryl na plátne, 85x85cm,

Oddych, akryl na plátne, 95x140cm,
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César Manrique:
umenie a príroda
Najsevernejší z Kanárskych ostrovov Lanzarote nie je len miestom 
s výnimočnou prírodou. Vďaka svojmu rodákovi architektovi a výtvarníkovi 
Césarovi Manrique je zároveň miestom, kde sa prírodná krása snúbi s archi-
tektúrou, ktorá ju nepopiera, ale podčiarkuje. V duchu autorovho tvorivého 
kréda „príroda-umenie/umenie-príroda“.



Cesta

César Manrique, človek, ktorý podľa slov 
domácich obyvateľov vdýchol ostrovu 
Lanzarote dušu a sám vytvoril jeho nový 
obraz, sa narodil v metropole ostrova, 
Arrecife v roku 1919. Už ako študent 
univerzity La Laguna na Tenerife často 
diskutoval so svojimi spolužiakmi, ktorí 
považovali Lanzarote za nezaujímavý kus 
zeme, domov kôz a čiernych lávových 
polí. „Pre mňa to bolo najkrajšie miesto 
na Zemi a pochopil som, že keby dokázali 
vidieť ostrov mojimi očami, zmýšľali by 
ako ja sám. Odvtedy som takýto pohľad 
bral za východiskový bod, ako ukázať 
Lanzarote svetu,“ reagoval Manrique.
Po štúdiu výtvarných umení na Akadémii 
výtvarných umení San Fernando v Ma-
dride, cestovaní po svete a perióde života, 
ktorú prežil v USA, sa v roku 1966 nastálo 
vrátil na svoj rodný ostrov. Vzápätí začal 
kampaň za rešpektovanie tradičného 
štýlu architektúry. Vysvetľoval domácim 
obyvateľom, aby nebúrali pôvodné domy, 
nepristavovali k nim garáže a používali 
drevo namiesto expandujúceho hliníka 
a plastov. Podarilo sa mu takisto zabrániť 
budovaniu reklamných billboardov okolo 
ciest a diaľnic. Bol to však len začiatok jeho 
celkového konceptu formovania modernej 
architektúry ostrova, kam neskôr pridal 
viacero svojich majstrovských diel. 

Dielo

Umelecká dráha všestranne nadaného 
výtvarníka a architekta sa začala v po-
vojnových rokoch, keď vystavoval svoje 
maľby na množstve výstav v Španielsku 
i zahraničí. Participoval i na 28. a 30. 
ročníku bienále v Benátkach, jeho 
abstraktné diela boli vystavené na Treťom 
latinskoamerickom bienále, ktoré sa ko-
nalo v Havane v roku 1955. Nasledovalo 
obdobie života vo Francúzsku, kde sa 
venoval najmä nefiguratívnemu umeniu. 
Od roku 1964 žil v New Yorku, kde sa 
zoznámil s mnohými ústrednými posta-
vami kultúry a umenia. Tieto známosti ho 
priviedli k priamemu kontaktu s abstrak-
tným expresionizmom Rothka a Pollocka, 
Warholovým pop-artom a kinetickým 
umením. Zhon i energia života vo veľkom 
meste ho viedli k tvorbe prvých koláží. 
Jeho prácam tu boli venované tri autorské 
výstavy v galérii Catherine Viviano. 
Jeho abstraktné plastiky boli známe 
experimentovaním s farbou i materiálom 
a boli akýmsi znovuzrodením elánu 
a nádychu rokov päťdesiatych. Pri ich 
tvorbe neskôr používal i nové materiály 
ako tkaniny, lepenku a vrecovinu. Jeho 
tvorba z tohto obdobia bola vystavovaná 
v Španielsku, Nemecku, Belgicku či 
Švajčiarsku.
Keď sa po návrate domov začal okrem 

výtvarného umenia naplno venovať 
architektúre, verejnému umeniu a kra-
jinárstvu, stali sa jeho diela obdivovanými 
funkčnými prvkami ostrova. Prvým 
z nich bolo Jameos del Agua-podzemný 
vulkanický jaskynný systém s jazerom 
prebudovaný na koncertnú sálu a re-
štauráciu. Ďalšími architektonickými 
dielami boli Jardín de Cactus-jedinečná 
kaktusová záhrada v centrálnej časti 
ostrova, a Mirador del Río, vyhliadka 
z útesov severného Lanzarote. Objekt, 
ktorý bol počas vojny používaný ako 
vojenské guľometné hniezdo, pretvoril 
do podoby exkluzívnej reštaurácie, 

kde sa snúbi čierny vulkanický kameň 
so sklom. Objekt je podľa autorových 
zásad zasadený do prírody tak citlivo, 
že je z ostrova La Graciosa, kam sa 
z jeho okien návštevníci pozerajú, takmer 
nepozorovateľný. Vyhliadka Mirador del 
Río bola vyhodnotená ako jedna zo 
štyroch najpozoruhodnejších stavieb na 
svete za rok 1973. 

Fundación César Manrique

Jedným z autorových vrcholných diel 
je nepochybne jeho dom v Tahíche, 
ktorý sa neskôr stal centrom nadácie 
Fundación César Manrique. Miesto 
na jeho stavbu objavil náhodou pri 
potulkách rodným ostrovom. Pozemok 
ležiaci na čiernych lávových prúdoch 
s množstvom podzemných lávových 
bublín okomentoval v okamihu slovami: 
„Poďme nájsť vlastníka tejto pôdy, tu bude 
stáť môj dom!“ Keď Manrique navštívil 
rodinu, ktorej pozemok patril, dali mu ho 
bez premýšľania zadarmo, pretože tento 
neúrodný kus zeme nemal takmer žiadnu 
hodnotu, no najmä preto, lebo pokladali za 
česť, že si toto miesto obľúbený architekt 
pre svoj dom vybral. 
Výsledkom bol komplex podzemných 
a nadzemných miestností postavený v du-
chu autorovej architektonickej línie. Palmy 
prechádzajúce cez stropy podlaží, lávový 
prúd prechádzajúci pod oknom priamo 
do priestornej haly, jazero a vodopád, 
neodmysliteľný manriqueovský komín 
pripomínajúci vrchol zeleno-bieleho mi-
naretu či nádvorie s bohatou záhradou 
a mozaikami na stenách. Objekt, ktorý 
sa niekomu môže zdať architektúrou 
balansujúcou na hranici umenia a gýča, 
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Schody do podzemných častí v TahíchePrechod medzi jednotlivými vulkanickými 
bublinami nižšieho poschodia

Jedno z autorových kinetických diel, 
jednotlivé časti pohybuje vietor



inému geniálnym dielom vynikajúco 
zasadeným do drsnej prírody, ktorú 
nepopiera, ale podporuje jej vlastné črty, 
tvary a cesty. 
Väčšinou ostrovanov obdivovaný dom sa 
postupne stával preplneným návštevami 
z blízka i ďalekého zahraničia. Autor 
sa ho napokon rozhodol poskytnúť ako 
centrum nadácii nesúcej jeho meno 
a od marca 1992 slúži ako múzeum jeho 
tvorby širokej verejnosti. Fundación César 
Manrique je dnes oveľa viac než len 
prezentáciou architektúry. Hoci základná 
štruktúra domu zostala nezmenenou, ten 
je v súčasnosti doplnený o široký prierez 
autorových výtvarných diel i jeho prác 
z oblasti kinetického umenia. Osobná 
výtvarná kolekcia okrem toho obsahuje 
diela takých osobností, akými sú Picasso, 
Tapies, Miró či Chillida. 

Kráľ svojho priestoru

Vo svojom súkromnom živote mal Manrique 
niekoľko striktných zásad. Stravoval sa 
zdravo a striedmo, vstával zavčasu a bol 
veľkým odporcom fajčenia. Keď uvidel 
z času na čas svojich zamestnancov, 
ako zahadzujú cigarety, ktoré na svojom 
pozemku nestrpel, vravieval: „Ste ako 
malé deti, ktoré prichytil učiteľ v škole!“ 
Obyvatelia Lanzarote radi rozprávajú 
príbeh, keď známeho architekta navštívil 
v jeho dome v Tahíche jordánsky pa-
novník. Vo chvíli, keď vytiahol z puzdra 
cigaru a šiel si ju zapáliť, Manrique sa na 
neho pozrel a s veľavravným úsmevom 
povedal: „V tomto dome som kráľom ja!“ 
Keď sa v bulvárnej tlači objavili dohady, či 
César Manrique nevďačí za svoju životnú 
energiu, ktorou prekypoval i vo vyššom 
veku, drogám, len lakonicky konštatoval: 
„Neviem, prečo by som mal svoje telo 
otravovať niečím cudzím, čo mi môže 
len uškodiť. Myslím si, že by to bolo len 
mrhanie vzácnym darom.“ 
Architekt mal veľmi rád i domáce zvieratá. 
Psov, mačku a napokon kozliatko, ktoré 

dostal ako narodeninový dar od svojich 
priateľov. Po zriadení nadácie, ktorej 
sídlom sa stal jeho dom v Tahíche, sa 
odsťahoval sa do skromného domčeka 
v La Geríi na severe ostrova. Ako človek, 
ktorého životný postoj bol celkom ne-
zlučiteľný s myšlienkami na vojnu, často 
vravieval: „Možno si ani neuvedomujeme 
šťastie, aké máme, keď žijeme na tomto 
ostrove v oceáne, ďaleko od všetkých 
konfliktov a problémov tohto sveta. Vojnu 
nazýval, aj vďaka svojim veľmi negatívnym 
skúsenostiam zo španielskej armády, 
„najsilnejším prejavom ľudskej hlúposti“. 
Osud človeka, ktorý dokázal zmeniť 
svoj obľúbený kúsok zeme a aspoň 
na malom kúsku sveta usmerniť chod 
dejín, sa zavŕšil v roku 1992 nešťastnou 
automobilovou nehodou na križovatke 
len niekoľko desiatok metrov od sídla 
nadácie v Tahíche. Dnes na tomto 
mieste stojí v strede kruhového objazdu 
zvonkohra: jedno z jeho najznámejších 
diel kinetického umenia. 

Na južných brehoch

Odkaz celoživotného diela má na 
ostrovoch, ktoré sa stali obľúbenou 

destináciou miliónov turistov, ešte svoj 
ďalší rozmer. Stačí navštíviť susedný 
ostrov Fuerteventura alebo niektoré 
miesta na Lanzarote, ktorých tvár ne-
dokázal zachrániť ani César Manrique. 
Bezbrehá zástavba určená pre rastúci 
počet návštevníkov tu vôbec neberie oh-
ľad na atmosféru a miesto, kde vznikajú. 
Vilové a hotelové štvrte v Corralejo na 
Fuerteventure sú v prudkom protiklade so 
zelenobielymi domami zladenými s pô-
vodným štýlom architektúry na väčšine 
územia Lanzarote. 
Jedným z najlepších ocenení Manri-

Stôl v jednej z lávových bublín

Miestnosti podzemia domu v Tahíche
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queovej celoživotnej práce je vyhlásenie 
ostrova Lanzarote za Svetovú biosférickú 
rezerváciu UNESCO v roku 1993, na 
ktorom mala najvýznamnejší podiel 
ochrana jeho prírodného a kultúrneho 
dedičstva. Zámer hľadania harmónie 
Césara Manrique neplynul len z jeho 
celkovej vášne pre krásu, ale i z lásky 
k životu samému.

Bazén na spodnej etáži architektovho 
domu v Tahíche



Skúste ho spojiť s krásou a vaša duša 
pookreje ešte viac.  Oddych potrebuje nielen 
naše telo, ale aj myseľ. Doprajte si ho plnými 
priehrštiami tam, kde vás obklopí estetika 
a ladné krivky dizajnu. Túžite zabudnúť 
na okolitý svet a nechať sa unášať vlnami 
pohody? Vaše želania sa vo svete kúpeľov a 
iných wellness priestorov stanú skutočnými. 
Príjemné pocity spojené s masážou, saunou 
alebo vírivým kúpeľom dokážu prinavrátiť 
stratenú energiu a pozitívny pohľad na život. 
Možno naberiete z nasledujúcich strán tú 
správnu inšpiráciu, vdýchnete pomyselnú 
arómu vonných sviečok a necháte sa unášať 
pokojom týchto zázračných ako balzam 
pôsobiacich miest.

R e l a x



Prostredie, v ktorom sa pohybujeme nás 
vedome i podvedome ovplyvňuje a zane-
cháva na nás svoje stopy. I miestnosti, 
v ktorých trávime čas, ovplyvňujú naše 
myšlienky. Nielen preto meníme predtým 
prehliadané miestnosti do nových a hreji-
vých tvarov a nachádzame možnosti, ako 
v nich skombinovať estetické s praktickým. 
Vane Laufen s hydromasážnymi tryskami 
boli vytvorené pre ľudí s aktívnym život-
ným štýlom, ktorí svoj domov vnímajú 
nielen ako príbytok, ale aj ako miesto na 
uvoľnenie a relax. Hydromasážne vane 
Laufen spĺňajú požiadavky na praktickosť 
a potešia i svojím  vzhľadom - séria týchto 
vaní dopĺňa obľúbené rady akrylátových 
vaní zo setu Palomba Collection, Form 
alebo Il Bagno Alessi. 

Jedinečný systém vzduchovej masáže 
firmy Laufen je účinný vďaka 93 otvorom 
na dne vane, ktorými sa do vane vháňa 
vzduch - teplý vzduch obohatený ozó-
nom. Otvory vzduchovej masáže nemajú 
žiadne trysky, ktoré by pri relaxácii mohli 
byť nepohodlné. Keďže systém je sa-
movysušujúci, je maximálne hygienický 
a jeho údržba je veľmi jednoduchá. 
Okrem vzduchovej masáže ponúkajú 
vane Laufen i masáž vodným prúdom. 
Každá vaňa je vybavená 12-14 vodnými 
masážnymi tryskami, v závislosti od kon-
krétneho modelu. V stenách je 6 vodných 
trysiek, u ktorých je možné individuálne 
nastaviť smer a intenzitu prúdu. V zadnej 
časti vane sú nastaviteľné rotujúce mikro-
trysky. V oblasti nôh sú umiestnené väč-
šie, nastaviteľné, rotujúce nožné trysky. 
Príjemnú atmosféru kúpeľa dotvára aj ori-
ginálne podhladinové osvetlenie. 

Šikovne tvarované a esteticky riešené 
elektronické ovládanie umiestnené na 
vrchnom okraji vane umožňuje ovládať 
všetky funkcie z jedného miesta (vzdu-
chová masáž, vodná masáž, ohrev, 
podhladinové osvetlenie a dezinfekcia). 
O aktuálnych hodnotách jednotlivých 
funkcií informuje elektronický displej. 
Vane s elektronickým ovládaním sú vyba-
vené i poloautomatickým účinným dezin-
fekčným systémom.  

Materiály použité na vaniach Laufen sú 
prvotriedne a spracované s absolútnou 
precíznosťou – vane sú vyrobené z toho 
najlepšieho sanitárneho akrylátu od sve-
tových dodávateľov a každý centimeter 
štvorcový je dôkladne vyleštený. Tak ako 
klasické vane, aj vane s masážnym systé-
mom vyhovujú tým najvyšším nárokom.

V ponuke hydromasážnych vaní si mô-
žete vybrať medzi osvedčenými modelmi 
z nasledujúcich sérií:
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Nechajte sa hýčkať 
vodným 

kúpeľom
Za oknami sa o vládu prihlásila jeseň. Aby vaša nálada 
a chuť do života neopadli ako lístie zo stromov, vkĺznite 
do kúpeľne a vychutnajte si hrejivý kúpeľ. Zabudnite 
na obyčajné polihovanie vo vani, prichádza čas užiť 
si relax tak, ako ste ho zatiaľ prežívali len vo svojich 
predstavách. Stačí si len vybrať jeden z modelov vaní 
Laufen s hydromasážnym programom a ponoriť sa do 
oparu teplej vody.

Kúpeľňový set PALOMBA COLLECTION
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Il Bagno Alessi
Oblé tvary, mäkké formy, lesklé hladké 
plochy – vane Il Bagno Alessi doslova 
lákajú k dotykom. Pod elegantným zov-
ňajškom vane sa skrýva rada funkcií, kto-
ré vám umožnia dokonale precítiť vodný 
živel. Či už si chcete užiť voňavý kúpeľ, 
hydromasáž alebo jednoducho chvíľku 
relaxu, vane Il Bagno Alessi vám splnia 
každučké prianie. 

Mylife
Veľkoryso dimenzovaná a elegantne pô-
sobiaca sanitárna keramika. Kúpeľna My-
life má jednoduché tvary, no napriek tomu 
vzbudí pozornosť. Základný tvar, jemne 
vyklenutý obdĺžnik, navodzuje pocit poko-
ja a uvoľnenosti. Tvar vane priam nabáda 
ku kúpeľu vo dvojici, keďže odpad vane je 
umiestnený v jej strede.  

Palomba Collection
Palomba Collection je evolúciou rozvinu-
tia čistých geometrických tvarov. Nechce 
byť statická, zrkadlí dynamické spojenie 
racionálneho, poetického a prirodzeného 
utvárania foriem. V tomto zmysle vytvori-
la návrhárska dvojica Ludovica a Roberto 
Palomba kúpeľňu charakterizovanú har-
móniou protikladov. Svojimi jasnými tvar-
mi sa samostatne stojaca vaňa Palomba 
Collection stáva ústredným miestom rela-
xácie. 

Living by Laufen 
Kúpeľňový program Living by Laufen po-
níma kúpeľňu ako neoddeliteľnú súčasť 
časovo aktuálnej koncepcie bývania. 
Prináša osobný štýl namiesto množstva 
podnetov a trvalé hodnoty namiesto mód-
nych výstrelkov. Rohová vaňa z programu 
Living by Laufen ponúka mimoriadny pôži-
tok z kúpania. Vďaka svojim tvarom dáva 
vaňa s objemom 296 l dostatok priestoru 
pre dve osoby. Symetricky pôsobí tiež sa-
mostatne stojaca verzia vane, vybavená 
decentným panelom.

Vienna
Dôkazom toho, že romantická kúpeľňa 
nemusí byť gýčová, je program kúpeľní 
Vienna. Vedľa elegantných línií priná-
ša nebývalý šarm a veľkorysosť Vied-
ne. Vienna je kúpeľňa, ktorá prebúdza 
spomienku na niekdajšiu slávu a nesie 
v sebe vieru vo veľkú budúcnosť. Vienna 
vzdialená módnym prúdom a krátkodo-
bým trendom prebúdza radosť z relaxu 
v elegantnej kúpeľne. 

Form by Laufen
Dizajnéri „Phoenix Designu“ inšpirovaní 
architektonickým štýlom „vajmarského 
Bauhausu“ vsádzajú na hodnotové a es-
tetické predstavy klasickej moderny. Čis-
tý štýl, prvotriedne materiály a dôkladne 
spracovanie prinášajú do kúpeľne harmó-

niu a pokoj. Harmónii celku sa podraďujú 
predovšetkým vane. Široký výber zahŕňa 
ako samostatne stojacu vaňu, tak aj ver-
ziu vstavanej alebo rohovej vane, v ľavej 
aj pravej verzii.

Laufen Pro
Jednoduché tradičné tvary Pro majú 
osobitné kúzlo. Dokazujú, že funkčnosť 
a krása môžu byť v harmónii. Program 
postavený na jednoduchom geometric-
kom tvare obdĺžnika prináša do kúpeľne 
maximálnu využiteľnosť a jasnú estetiku 

a svedčí o tom, že súčasný priemyselný 
dizajn môže byť, ak je dobre zvládnutý, 
príťažlivý pre oko i pre peňaženku.

v spolupraci s firmou Laufen
foto: Laufen

Samostatne stojaca vaňa FORM BY LAUFEN

Keramická sprchovávanička IL BANGO ALESSI



Relaxovať v kúpeľni a nechať svoje 
myšlienky voľne plynúť v pokojnom 
prostredí je ozajstným pôžitkom, ktorý 
je o to väčší, keď ho môžete zdieľať vo 
dvojici. Náladu však môže rýchlo pokaziť 
dohadovanie o tom, kto bude kde vo vani 
sedieť a komu sa napríklad budú do chrbta 
vrývať kohútiky.

Spoločnosť Kaldewei investovala čas 
a úsilie, aby tieto konkrétne problémy vy-
riešila a prišla so širokým radom priestran-
ných vaní, sprchových vaničiek a vírivých 
vaní pre dvoch. S radom viac ako 50 
prevedení je teraz nekonečným debatám 
o mieste sedenia vo vani koniec a túžba 
po odpočinku od každodenného života sa 
môže stať skutočnosťou. 

V najnovšom štúdiu kolínskeho inštitútu 
Rheingold nazvanom „Kúpanie, sprcho-
vanie a vírivé kúpele vo dvojici“ sa spo-
ločnosť Kaldewei podrobne zamerala na 
osobné preferencie pôžitku z kúpania vo 
dvojici. Výsledok: väčšina párov túži po 
ergonomických designoch navrhnutých 
špeciálne pre dvoch. So správnym vy-
bavením sa kúpeľňa stáva miestom, kde sa 
spolu dvaja ľudia znovu stretávajú ako pár 
a môžu sa v pokoji venovať starostlivosti 
o svoj vzťah.  

Útočisko 
pre dvoch
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Pôžitok zo spoločného kúpeľa

Podľa najnovšej štúdie kolínskeho 
inštitútu Rheingold by vaňa mala spĺňať 
určité parametre, aby sa v nej obaja 
ľudia mohli tešiť zo spoločného kúpeľa. 
Opýtané páry v štúdii uviedli, že medzi 
hlavné požiadavy patrí možnosť príjemnej 
pozície v ľahu, zapustený stredový od-
pad, postranný prepad, dostatočná hĺbka 
a dostatok odkladacieho priestoru po 
stranách. Spoločnosť Kaldewei našla na 
rastúcu obľubu spoločného kúpania od-
poveď a ponúka rad 14 vaní pre dvoch, 
ktoré majú všetko, po čom sa dá túžiť. 
Pýchou spoločnosti je vaňa Conoduo, 
ktorá bola navrhnutá v renomovanom 
milánskom designovom štúdiu Sottsass 
Associati a rovnako získala ocenenia. S 
dvoma protiľahlými chrbtovými opierkami, 
zapusteným stredovým odpadom so 
smaltovaným krytom a rozmermi až 
100x200 centimetrov zaručuje nekonečný 

pôžitok z kúpeľa vo dvojici. Avantgardný 
design navyše poteší čistými líniami a pu-
risticky elegantným prevedením. 

Perličkové potešenie vo dvojici

Výberom šiestich rôznych vírivých 
systémov spoločnosť Kaldewei uspokojí 
tiež všetky túžby, pokiaľ ide o spoločné 
kúpanie vo vírivej vani. V kombinácii s va-
ňami pre dve osoby poskytujú tieto vírivé 
systémy dokonalý pôžitok z perličkového 
kúpeľa. Na základe požiadaviek je 
možné vybrať si pre relaxáciu presne 
na mieru vzduchové či vodné systémy 
Vivo Vita, Vivo Aqua a Vivo Aqua Eco 
alebo kombinované systémy Vivo Vario 
či Vivo Vario Plus. Najväčšou pýchou je 
vírivý systém Vivo Turbo, ktorý má ako 
jediný svojho druhu na svete špeciálne 
vyvinuté trysky poháňané vlastným 
motorom, vďaka ktorým odpadá potreba 
postranných armatúr. Systém Vivo Turbo 

teda pracuje mimoriadne ticho, je plne 
hygienický a ideálny pre ničím nerušenú 
dokonalú relaxáciu. 

Spoločnosť Kaldewei navyše prišla s ďal-



vou úpravou. For-
mát XXL sa navyše 
hodí i do menších 
kúpeľní. Ide o 
skvelú alternatívu 
malej vane, ktorá 
pritom spĺňa naj-
vyššie požiadavky 
na pohodlie a de-
sign. Neobmedzený 
priestor pre osviežu-
júce sprchovanie vo 
dvojici zaručené.
Bližšie informácie 
získate na: www.
kaldewei.com

V spolupráci so spoločnosťou 
Kaldewei
Foto: Kaldewei

šou novinkou pre náročných milovníkov 
perličkového potešenia: prvé jednodielne 
panelové obloženie voľne stojacích ovál-
nych vaní, v ktorých je vírivý systém 
kompletne zapustený pod obložením. 
V kombinácii s vysoko kvalitnými vírivými 
systémami Vivo Vita sa vane v prevedení 
Mega Duo Oval a Vaio Duo Oval stávajú 
ústredným bodom kúpeľne. 

Sprchové vaničky Kaldewei veľkých 
rozmerov

Výberom 18 sprchových vaničiek veľkory-
sých rozmerov v prevedení Megaplan, Co-
noplan, Superplan XXL a Duschplan XXL 
spoločnosť Kaldewei udáva nový trend 
v štandarde kúpeľňového vybavenia. Veľ-
ký a hladký priestor s odpadom buď skry-
tým, alebo umiestneným na strane a výni-
močnými rozmermi 90x120 a 150x150 až 
90x170 centimetrov ponúka nekonečnú 
voľnosť pohybu k spoločnému pôžitku. 
Pre väčšiu bezpečnosť sú sprchové vanič-
ky Kaldewei k dispozícii tiež v prevedení 
s protišmykľavou smaltovanou povrcho-
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Redakcia DOM A BÝVANIE hľadá spolupracovníka na pozíciu manažér inzercie

Požiadavky: 
- minimálne 3 roky praxe v oblasti marketingu a médií
- vynikajúce komunikačné a argumentačné schopnosti
- vysoké pracovné nasadenie a orientácia na výsledok
- primerané sebavedomie a odolnosť voči stresu 
- práca s PC na užívateľskej úrovni
- ŽL, samostatnosť

Ponúkame:
- motivujúce provízne ohodnotenie v nadväznosti 
  na obchodné výsledky
- priležitosť uplatniť a ďalej rozvíjať svoje 
  skúsenosti v prostredí rozvíjajúceho
  vydavateľstva

Náplň práce:
- vyhľadávanie a budovanie dlhodobých 
 obchodných vzťahov 
- vedenie obchodných rokovaní
- príprava a dojednávanie obchodných zmlúv
- zodpovednosť za plnenie obchodného plánu

V prípade záujmu o bližšie informáce nás 
kontaktujte e-mail: redakcia@domabyvanie.euredakcia@domabyvanie.eu



Aj keď tohtoročná jeseň ešte naplno nevystrčila svoje nepríjemne sychravé a studené 
pazúry a zo svojho trónu k nám milostivo vysiela posledné teplé lúče, úbytok denného 
svetla a opadané lístie signalizujú, že letné radovánky a vodné aktivity v prírode sú 
nenávratne za nami.

Príroda sa pripravuje na zimný odpoči-
nok, aby na jar zasa s plnou silou prebu-
dila život na Zemi. A čo na to ľudia? Jedni 
podliehajú moci prírody a stávajú sa de-
presívnymi a druhí hľadajú spôsoby ako 
zostať stále fit. A byť fit znamená starať 
sa nielen o svoje telo, ale aj o svoju dušu. 

Blahodarné  účinky tepla a vody si vychut-
návali už starí Rimania, ktorí sa oddávali 
odpočinku v kúpeľoch svojich bohatých 
rezidencií. Tí menej vznešení odpočívali 
v kúpeľoch verejných. Pokiaľ ide o sau-
novanie, história jasne hovorí, že Fíni sa 
saunujú už celé generácie. To, že sauna 
neslúžila iba na očistu tela, dokazuje sku-
točnosť, že prežila takmer dve tisícročia. 
Pôvodne to bola iba jama v zemi pokrytá 
machom, s rozpálenými kameňmi, na kto-
ré sa liala voda. Voda sa rýchlo premenila 
na paru – löyly – a zvlhčila suchý vzduch 

v saune. K tomu sa pridalo švihanie tela 
brezovými  prútmi, aby sa lepšie uvoľnil 
pot. Neskôr Fíni začali stavať saunové 
zruby so sedlovými strechami.  Od tých 
čias prešla sauna veľkým obdobím vývo-
ja: moderné saunové kabíny slúžia na ve-
rejné i súkromné používanie, mnoho sáun 
v spojení s wellness bolo vybudovaných 
v apartmánových domoch, v hoteloch, 
ba i pre zamestnancov vo firmách. Firma 
AKORD-R, spol. s r.o. dodáva na sloven-
ský trh saunové kabíny vyrobené prestíž-
nou firmou KLAFS zo Schwäbisch Hall 
v Nemecku. Kabíny sú zvnútra obložené 
kanadskou jedľou alebo škandinávskym 
smrekom. Lavice sú z mäkkého abacho-
vého dreva. Vonkajšia úprava  môže byť 
rôzna: drevený obklad v prírodnej   alebo 
farebnej úprave (lazúra alebo lak), obmu-
rovanie a obklad z keramiky, sklenenej 
mozaiky alebo z prírodného kameňa. O 

teplo v saune sa starajú moderne kon-
štruované elektrické piecky s elektronic-
kým ovládaním a s možnosťou pripojenia 
na riadiaci systém budovy. Neodmysliteľ-
nou výbavou sauny je drevené vedro s 
naberačkou, presýpacie hodiny, teplomer 
a vlhkomer. Pokiaľ ide o samotné sauno-
vanie, každý si musí nájsť svoj štýl a spô-
sob, ktorý v ňom zanechá príjemný pocit 
a túžbu si ho zopakovať. Treba si uvedo-
miť, že sauna nie je miesto, kde sa zápolí 
o to, kto vydrží väčšiu horúčavu. Každý 
sa má zohriať a potiť pokiaľ mu je to prí-
jemné. Po každom zohriatí nasleduje dô-
kladné  ochladenie, až kým človek znovu 
pocíti, že potrebuje teplo. Ochladenie tiež 
nemá byť drastické, ale také, ktoré je sau-
nujúcemu sa príjemné. Pre zdravého člo-
veka neznamená sauna nijaké ohrozenie, 
naopak je výborným spôsobom na fyzic-
ké i psychické uvoľnenie.

Po saunovom kúpeli je potrebné doplniť 
tekutiny. Netreba snáď zdôrazňovať, že 
sa treba vyhnúť tekutinám s vyšším ob-
sahom alkoholu, ktorý nie je vhodné piť 
ani pred a počas saunovania. Vhodné sú 
minerálky a ovocné šťavy.

Lekárske výskumy dokázali a stále doka-
zujú aké účinky má saunovanie na zdra-
vie človeka. 

Sauna predovšetkým:

revitalizuje telo a myseľ uvoľňuje napätie 
a stres 

zlepšuje krvný obeh a srdcovú činnosť 

redukuje bolesť a únavu kĺbov  

hĺbkovo čistí pokožku a vyplavuje nečis-
toty z tela 

v kombinácii s drhnutím a masážou od-
straňuje odumreté čiastočky kože 

zmierňuje upchatie nosa, prínosových 
dutín 

priaznivo ovplyvňuje mierne formy hyper-
tenzie 

vyplavuje toxíny a nečistoty z vnútorných 
orgánov 

pomáha zničiť niektoré vírusy a baktérie
zľahčuje a urýchľuje rekonvalescenciu

urýchľuje regeneráciu svalov po veľkej fy-
zickej námahe 

oslobodzuje myseľ a prináša pokojný 
spánok

zvláčňuje a omladzuje pokožku

Očista tela a duše

 72



Wellness – zariadenia však okrem sáun 
bývajú vybavené aj inými druhmi kabín, 
ktoré  boli vyvinuté po dôkladnom sledo-
vaní   a náročných skúškach. Ide o parné 
kabíny, infračervené kabíny, sanáriá, či 
turecký hamam, alebo kaldárium. Každý 
z týchto foriem kúpeľa má svoju históriu, 
svojich fanúšikov   a svoje špecifiká. Preto 
sa zastavíme pri každom z nich.

Parný kúpeľ sa vyznačuje nízkymi teplo-
tami od 43 – 46°C a vlhkosťou vzduchu 
100 %, čo je klíma s priaznivými účin-
kami najmä na dýchacie cesty.  Okrem 
toho para hydratuje a vyhladzuje pokož-
ku, otvára póry a detoxikuje organizmus. 
Dávkovanie vonných prísad do pary 
v kombinácii s príjemným dizajnom, vhod-
ným osvetlením  a zvukovou kulisou je 
príjemným a oslobodzujúcim relaxom.  
Na báze parného kúpeľa  fungujú aj kve-
tinkové (aromatické), bylinkové  a soľné 
kabínky.

Infračervené kabíny poskytujú ľudskému 
telu celkové hĺbkové prehriatie. Teplota 
v tejto kabíne sa pohybuje v rozmedzí od 
45 – 65°C. Pravidelný pobyt v infračerve-
nej kabíne pomáha pri reumatizme a kĺ-
bových ochoreniach, kožných chorobách, 
zlepšuje krvný obeh, urýchľuje látkovú 
výmenu a zmierňuje bolesti hlavy.

Sanárium  -  to sú vlastne 4 druhy kúpe-
ľa v jednej kabíne: sauna, jemný parný 
kúpeľ, aromatický a teplovzdušný kúpeľ. 
Elektronická riadiaca automatika reguluje 
teplotu a vlhkosť vzduchu pri jednotlivých 
druhoch kúpeľa. V kombinácii so stimulu-
júcou farbou svetla je v kabíne vytvorená 
atmosféra pre oddych a uvoľnenie unave-

ného a stresovaného ľudského organizmu.

Hamam – turecký  jemný parný kúpeľ s 
vyhrievaným kameňom na čestnom mies-
te, spojený s príjemnou masážou mydlo-
vou penou. Kabína je obložená  prírodným 
kameňom a je spojená s prípravovňou 
maséra. Je to tradičný verejný kúpeľ 
v krajinách Orientu.  

Kaldárium – antický kúpeľ s vyhrievanými 
sedadlami a stenami a malou fontánkou 
uprostred. Patrilo k luxusnému, ale aj ku 
zdravému spôsobu života. Jednoducho 
– ars vivendi – ako hovorili starí Rimania 
umeniu žiť a užívať si. Ideálne prostredie 
pre odpočinok extrémne vyťažených ľudí: 
teplo, hra svetla, vôňa éterických olejov 
a čľapkajúca voda vo fontánke.

Okrem už spomenutých foriem kúpeľa 
je potrebné spomenúť aj kúpeľ solárny. 
Firma Klafs sa predstavila svetovou no-
vinkou – soláriom „Slnečná lúka“, ktoré 
prekonalo všetky soláriá vertikálne i ho-

rizontálne. Je to proste slnko, ktoré na 
vás svieti zo stropu a je od vás vzdialené 
iba dva metre. Jednoducho si ležite na 
ležadle a opaľujete sa ako na lúke. Odpo-
čívate a zároveň naberáte  bronz, čím si 
predĺžite leto a pocit dobrej pohody.

Výstavba wellnessov na Slovensku sa 
rozbehla razantným tempom. Chcú ho 
mať hotely, mestské kúpele, či športové 
haly, penzióny i chaty. Zahraničná klie-
nela to považuje za samozrejmosť. Ča-
som si snáď aj my Slováci nájdeme čas 
na relax a zvykneme si na to, že život 
je aj o niečom inom, ako o pracovnom 
kolotoči ...

V spolupráci so spoločnosťou Akord-R
Zdroj fotografií: Klafs
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Spanilá jazda
pod hladinou

O tom, že vodu potrebujeme ku každodennému životu, nikto nepochybuje. Bez nej si 
proste nevieme predstaviť našu existenciu. Veď všetko živé pochádza z vody a tiež túto 
životodarnú tekutinu obsahuje... Logicky ju preto pokladáme za základné a prirodzené 
prostredie na oddych, relaxáciu a starostlivosť o telo.            
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Magia aquagymnastiky 

Pohyb vo vode je príjemnou a nesmierne prospešnou činnosťou pre ľudský 
organizmus. Vďaka aquagymnastike sa v tele urýchľuje spaľovanie tukov, čo sa 
priaznivo premieta do znižovania telesnej váhy a napomáha estetickému tvarovaniu 
tela. Vírenie vody vyvoláva masážny efekt na pokožke, čím sa povzbudzuje periférny 
krvný obeh a znižujú sa aj prejavy celulitídy. 
Cvičenie uvoľňuje svalové napätie, svalstvo sa prekrvuje, zlepšuje sa jeho pružnosť 
a súčinnosť. Aquagymnastika prispieva rovnako ku zmierneniu bolestivých zápalov 
svalov, väziva i šliach (pri cvičení sa totiž redukuje v organizme tvorba kyseliny 
mliečnej, ktorá býva príčinou únavy a následne svalovej horúčky). Ďalej sa znižuje 
efekt a pocit nadmerného potenia, ani chrbát sa nevystavuje enormnému preťaženiu. 
Aerobné cviky uvoľňujú napätie tkanív, silové telo spevňujú. Pravidelným cvičením 
sa dá upraviť činnosť srdca, zlepšiť výrazne znížený tep. 
Pri cvičení aquagymnastiky nie sú známe nežiaduce účinky, preto ju možno 
prevádzať v každom veku.

S vodou sú spájané aj nové praktiky 
budovania a udržiavania psychickej a fy-
zickej rovnováhy organizmu. Zakladajú sa 
na aktivitách, pri ktorých sa cvičením vo 
vode povzbudzuje kardiovaskulárny obeh 
prepájajúci všetky časti ľudského tela, 
čo významne prispieva k odbúravaniu 
stresu, únavy a v dôsledku toho tiež k 
zníženiu rizík úrazov. Rovnako liečba 
následkov zranení býva v tomto prostredí 
v porovnaní s tradičnými metódami omno-
ho rýchlejšia a účinnejšia (keďže je pohyb 
pod hladinou jednoduchší, pri cvičení sa 
dá používať aj vyššia záťaž). Pohyb vo 
vode má všeobecne priaznivý vplyv na 
celkové uvoľnenie a regeneráciu našich 
duševných i fyzických síl.

S odborníkmi po boku

Využiť v maximálnej miere prednosti 
a výhody cvičenia vo vode umožňuje nová 
značka na našom trhu – Aquasteel®. 
Mladá dynamická spoločnosť, ktorá sa 
pri svojom založení opierala o skúsenosti 
odborníkov z Talianska, sa zameriava 
na výrobu zariadení pre vodný fitnes 
a rehabilitačné cvičenie v bazénoch, 
pre aquagymnastiku aj zábavu. Vďaka 
prehľadu o najnovších zahraničných 
trendoch v týchto odboroch a vlastnému 
špecializovanému vývojovému stredisku 
môže Aquasteel® ponúknuť záujemcom 
funkčne a esteticky prepracované za-
riadenie. Všetky vynikajú použitím 
vysoko akostných materiálov a kva-
litou spracovania, vykazujú vysokú 
odolnosť, a to i voči slanej morskej 
alebo termálnej vode, dobre znášajú 
chlórované bazénové prostredie a pod. 
Neustále sledovanie požiadaviek trhu 
a spolupráce s odborníkmi v oblasti fitnes, 
športu, fyzioterapie a rehabilitácie sú 
stabilným základom poskytovania služieb 
zákazníkovi podľa najaktuálnejších po-
znatkov a na špičkovej úrovni.

Na vrchole peletónu

Zariadenia Aquasteel® sú vhodné pre 
estetické, terapeutické a rehabilitačné 
cvičenia. Stále konzultácie s odborníkmi 
z oblasti športu a medicíny garantujú 
dokonalú funkčnosť cvičebných strojov. 
Na svetovom trhu majú výnimočné po-
stavenie, ku ktorému prispievajú:

●   inovačný prístup a nadčasový elegantný 
design,
● jedinečná konštrukcia mechanických 
častí,
●  účinný brzdný systém,
● odolnosť materiálov voči chemikáliám 
(kyseliny, alkalické zásady, soli, sa-
ponáty),
●   chemická a elektrochemická povrchová 
úprava, stopercentná odolnosť proti 

korózii,
●  vysoká miera bezpečnosti,
●  maximálna prispôsobivosť zariadenia, 
možnosť individuálneho nastavenia, 
●  vysoká stabilita na dne bazéna umož-
ňujúca intenzívne a dlhotrvajúce cvi-
čenie.
Tieto parametre sú výstižnou charakte-
ristikou „hydrobikov“ - vodných bicyklov 
používaných pre rýchlo sa rozvíjajúci         
a na popularite získavajúci hydrospinning. 
Cvičenie na šliapacom stroji inštalovanom 
na dne bazéna sa môže líšiť svojou 
intenzitou i dĺžkou a bicykel je vhodný tak 
pre rekondičnú „jazdu“, ako pre náročný 
športový tréning. 

Na pedáloch cez odpor vody 

Základným princípom cvičenia na vo-
dnom bicykli je využitie prirodzeného 
odporu vody (každý pohyb v nej je asi 
12-krát namáhavejší ako porovnateľný 
odpor vzduchu a jedno cvičenie vo 
vode je tak rovnocenné desaťnásobne 

dlhšiemu cvičeniu na suchu). Zariadenia 
Aquasteel® sú vybavené účinným brzdným 
systémom, ktorý umožňuje regulovať 
odpor vody podľa potreby užívateľa 
(postupné zaťažovanie organizmu má 
pozitívny vplyv na účinnejšie spaľovanie 
kalórií a na formovanie svalovej hmoty 
počas cvičenia). Zariadenie dovoľuje 
použiť štyri základné princípy cvičenia 
s nastavením rôznych úrovní odporu. 
Charakteristické pre cvičenie je i voliteľné 
šliapanie na pedále v oboch smeroch. Pri 
pohybe v rozsahu 360˚ je vynaložená sila 
v každej fáze konštantná (v tom spočíva 
hlavný rozdiel oproti klasickému bicyklu, 
ktorý využíva zotrvačnú silu).
Zariadenie je potrebné umiestniť do hĺbky 
minimálne 110 centimetrov. Dôležité je, 
aby bedrová časť „hydrocyklistu“ bola 
pod vodou – čím hlbšie je ponorený, tým 
väčšie úsilie na prekonanie odporu vody 
vynakladá a cvičenie je o to účinnejšie 
(hlava, samozrejme, zostává nad vodou, 
aby dýchacie cesty boli voľné).
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Šliapaním ku kondícii 

Jedno cvičenie vo vode by nemalo trvať 
dlhšie než 35 až 40 minút, to je doba, 
počas ktorej spaľuje organizmus podľa 
intenzity cvičenia a telesnej stavby od 
300 do 400 kalórií. Pomerne skoro sa 
dostavujú priaznivé zmeny vo funkčnosti 
kardiovaskulárneho aparátu: zlepšuje sa 
prekrvenie, masážnymi účinkami vody sa 
spevňuje a formuje svalstvo. Hydromasáž 
pôsobí drenážne na pokožku, pomáha pri 
liečbe celulitídy a redukuje tvorbu kyseliny 
mliečnej...
Prínos cvičenia sa dá zhrnúť do nasle-
dujúcich bodov:

● stimulácia krvného obehu,
● zlepšenie kapilarity – prekrvenia,
● stabilizácia tepu v pokojnom stave,
● zníženie vysokého krvného tlaku,
● posilnenie dýchacieho aparátu,

● zlepšenie okysličenia organizmu,
● zväčšenie kapacity pľúc,
● otužovanie organizmu,
● zvýšenie svalovej sily a odolnosti,
● skvalitnenie svalovej hmoty,
● uvoľnenie svalového tonusu,
● zníženie stresu počas zaťažovania kĺ-
bov a väziva,
● dokonalejšie spaľovanie kalórií,
● úprava telesnej hmotnosti, 
● formovanie stavby tela,
● prevencia osteoporózy a porúch pohy-
bového ústrojenstva,
● zlepšenie ohybnosti tela a telesnej ko-
ordinácie,
● odbúravanie stresu a prekonávanie 
strachu z vody,
● duševné uvoľnenie a relax. 
 
V skupine i jednotlivo 

Cvičí sa obvykle v skupinách asi 15 osôb, 
na pohlaví a veku nezáleží. Pozitívne 
výsledky sa dostavujú bez fyzického 
a psychického stresu, známeho z iných 
športových disciplín. Skupinové aktivity 
majú aj sociálny aspekt – prispievajú 
k zlepšeniu komunikácie medzi ľuď-
mi a posilňujú spoločenské väzby. 

Cielené cvičebné programy sú vhodné 
na prípravu profesionálnych športovcov 
(plavcov, kanoistov, triatlonistov atď.). Sú 
zamerané predovšetkým na abdominálnu 
oblasť, t.j. na posilnenie brušných svalov, 
svalstva dolných končatín a na celkové 
zlepšenie vytrvalosti, pružnosti tela (čo 
je dôležité napríklad kvôli zachovaniu 
stabilnej rýchlosti plávania, otužovania 
organizmu a celkovej fyzickej odolnosti).
Cvičenie vo vode sa s úspechom uplatňuje 
aj v rehabilitačných a fyzioterapeutických 
programoch. Napríklad na zlepšenie 
hybnosti po traumatických príhodách, 
uvoľňovanie svalových ťažkostí, pri liečbe 
srdcovo-cievnych ochorení. Je možné 
cvičiť v skupinách alebo jednotlivo. V ur-
čitých prípadoch je možné vypracovať za 
asistencie fyzioterapeutov aj individuálny 
liečebný program.
***
Voda umožňuje ladný, plynulý pohyb, 
preto cvičenie v nej pod odborným 
dohľadom dovoľuje dosahovať výrazne 
lepšie výsledky oproti klasickým metódam 
na suchu.

Foto: archív Aquasteel

Hydrobike pre každého
Maximálnu prispôsobivosť zariadenia individuálnym potrebám užívateľa umožňujú:

● horizontálne a vertikálne nastaviteľné a ergonomicky tvarované športové riadidlá, 
● dva typy sedadla (na výber), 
● regulácia odporu na rôznych úrovniach intenzity šliapania v smere a proti smeru 
hodinových ručičiek (teraz sa používa mechanická brzda, do budúcna sa počíta s 
magnetovým mechanizmom),
● základňa kľukového šliapacieho mechanizmu je vertikálne nastaviteľná pre potreby 
korpulentnejších jedincov,
● stabilita, možnosť regulácie pri výskyte miernych nerovností na dne bazéna, 
použitie mäkkého PVC materiálu,
● zariadenia nemajú žiadne ostré hrany a výstupky, aby sa v prípade kolízie užívateľa 
so strojom zamedzilo nebezpečenstvu úrazu.





V zimnej záhrade môžeme stolovať, relaxovať i pracovať. O pár mesiacov je tu zima 
a pravdepodobne si opäť neodpustí všetečné otázky o tom, čo sme robili v lete. Niektorí 
z nás jej možno budú môcť odpovedať so stoickým pokojom, akoby sa „nechumelilo”, 
že stavali zimnú záhradu.

A pritom sa chumeliť aj môže. Lenže oni 
sa nato vyčíňanie snehových vločiek budú 
pozerať už z pohodlného kresla tróniace-
ho uprostred sviežej zelene.
 
Nápad „vybabrať” so striedaním ročných 
období, ktoré je v našich klimatických 
podmienkach prirodzené, nie je nijakou 
novinkou. Zimné záhrady sa zakladali aj 
v minulosti, lenže vtedy patrili naozaj len 
k sídlam „vyvolených”; po ich chodníkoch 
hadiacich sa pomedzi bujné tropické rast-
liny cupitali iba urodzené dámy a páni 
ovenčení šľachtickými titulmi. 
Medzičasom sa situácia výrazne zmenila; 
nechcem tým pravdaže povedať, že mať 
zimnú záhradu je dnes takou samozrej-
mosťou, ako mať napríklad kúpeľňu ale-
bo WC, no napriek tomu sa výskyt týchto 
sklených krások značne rozšíril a všetko 
nasvedčuje tomu, že v blízkej budúcnosti 
ich bude len pribúdať.

V súčasnosti nie je zimná záhrada vní-
maná ako luxus a už vôbec nie ako ra-
rita. Oproti minulosti sa totiž zmenilo aj 

jej využitie. I keď si zimné záhrady stále 
zachovávajú neodolateľnú príťažlivosť 
a atraktivitu, zďaleka už nejde o výlučne 
reprezentačné priestory. Okrem tradičnej 
estetickej funkcie si zimné záhrady pri-
brali i funkciu praktickú. V mnohých prí-
padoch účelne rozširujú obytný priestor 
a prispievajú k celkovému zvýšeniu kom-
fortu bývania. Zeleň, samozrejme, naďa-
lej zostáva ich neodmysliteľnou súčasťou 
a obvykle aj estetickou dominantou, no 
pri výbere jej množstva a rozmiestnenia 
sa berie do úvahy potreba vytvorenia do-
statočného životného priestoru, využiteľ-
ného aj na menej „exotické” účely. Zimná 
záhrada môže slúžiť napríklad ako netra-
dičná pracovňa, príjemná jedáleň, atypic-
ká spoločenská miestnosť alebo hoci aj 
ako domáce wellness s perličkovým kú-
peľom či menším bazénikom.  

Umiestnenie 

S povýšením zimnej záhrady na obytný 
úžitkový priestor súvisí i jej situovanie. 
V súčasnosti sa buduje ako samostatný, 

voľne stojaci objekt, skutočne už len vý-
nimočne. Zasklená konštrukcia sa naj-
častejšie pričleňuje k existujúcej budove 
(rodinnému domu), resp. -  pri novostav-
bách sa s ňou počíta už v základnom 
projekte. Je preto dôležité, aby zimná 
záhrada svojím štýlom, objemom i pro-
porciami korešpondovala s charakterom 
domu a zvýrazňovala jeho architektúru. 

Hlavnými kritériami na umiestnenie zim-
nej záhrady je orientácia na slnko a nad-
väznosť na interiér domu. Keď sa ponú-
ka viac alternatív umiestnenia, konečné 
rozhodnutie by malo vychádzať najmä 
z toho, aké osvetlenie a tepelné zaťaženie 
bude najoptimálnejšie pre konkrétny účel, 
na ktorý sa záhrada plánuje využívať. 

Pre potreby pracovne alebo ateliéru naj-

Zimné   záhrady – 
  spojenie príjemného 
     s užitočným
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lepšie vyhovuje severná orientácia. V jej 
prospech hovorí chladnejšia mikroklíma 
a rozptýlené svetlo, ideálne na prácu.  
Záhrada orientovaná na východ posky-
tuje zasa možnosť príjemného posedenia 
pri rannej káve. Počítať ale treba s tým, 
že v odpoludňajších hodinách v nej môže 
byť relatívne chladno a klesne i intenzi-
ta svetla. Orientácia na západnú stranu 
umožňuje vychutnanie večerného sln-
ka (prípadne i dobrej večere). V letných 
páľavách ale nezaškodí tienenie, aby sa 
v odpoludňajších hodinách priestor nezo-
hrial až príliš.
 
Vo všeobecnosti sa za veľmi vhodnú po-
važuje orientácia na juh, ktorá v našich 
klimatických podmienkach zabezpečí 
najväčšiu akumuláciu slnečnej energie. 
Nevýhodou pri tomto riešení je riziko 
prehrievania priestorov – najmä v letnom 
období. Účinne mu ale možno zabrániť 
použitím vhodných tieniacich a vetracích 
systémov.

Veľkosť a pôdorys 

Základné rozmery a sklony strechy je 
dobré prispôsobiť individuálnym požia-
davkám, vyplývajúcim aj z plánovaného 
spôsobu využívania priestoru, pričom 
možno kombináciou rozličných prvkov 
vytvárať množstvo inovatívnych, zaujíma-
vých pôdorysov. Napríklad veľkoryso rie-
šené zimné záhrady, ktorých výška môže 
dosahovať aj cez dve poschodia, pôsobia 
skutočne veľkolepo a majestátne.
 
Často sme však nútení k omnoho skrom-
nejším a priestorovo úspornejším rieše-
niam. Zimná záhrada by nemala byť v ni-
jakom prípade menšia ako 5 m2. Aj takýto 
malý priestor sa dá využívať napríklad 
ako jedáleň – so stolom a štyrmi stolička-

mi. Efektnejšie a všestrannejšie využiteľ-
né sú  pravdaže priestrannejšie záhrady. 
Na ploche okolo 15 m2 už možno zriadiť 
aj menšiu spoločenskú (obývaciu) miest-
nosť; no na takéto účely sa za ideálnu po-
važuje plocha dosahujúca 25 až 30 m2. 
 
Je známe, že v našich zemepisných šír-
kach dopadajú slnečné lúče na zemský 
povrch v zimnom období pod uhlom cca 
20 ° a v letnom období pod asi 60 ° uhlom. 
Z toho vyplýva, že sklon stien a strechy 
nemá vplyv len na vzhľad, ale aj na funk-
ciu, resp. tepelnú pohodu zimnej záhrady. 
Najoptimálnejšie dokáže slnečnú energiu 
prijímať kolmo postavená sklenená plo-
cha; do úvahy prichádza i sklon sklenej 
steny okolo 80 °, ktorý zabezpečí, že sa 
časť slnečných lúčov od steny odrazí 
a interiér sa príliš neprehrieva. 
Čo sa týka sklonu strechy – na to, aby sa 

zabránilo zhromažďovaniu dažďovej vody 
a inému znečisťovaniu, postačí sklon 10°, 
no odvodňovanie prostredníctvom odkva-
pových žľabov a zvodov je najefektívnej-
šie pri sklone 20 ° a viac. Vďaka strechám 
s väčším sklonom (okolo 45 °) vznikajú 
výškovo originálne tvarované priestory, 
dodávajúce záhrade punc osobitosti.

Konštrukcia a zasklenie

Na konštrukciu zimnej záhrady sú klade-
né pomerne vysoké nároky; musí „zvlá-
dať” veľké teplotné rozdiely, vysokú vlh-
kosť vzduchu, odolávať nepriaznivým 
poveternostným podmienkam, zaťaženiu 
snehom, ľadom, vetrom. Pri stavbe zim-
nej záhrady sa preto musia používať do-
statočne odolné materiály. 
 
Základná konštrukcia sa zvykne zhoto-
vovať z ocele, dreva, hliníka alebo plastu. 
Donedávna bola najčastejšie používa-
ná oceľ, ktorá je síce relatívne lacná, no 
medzi jej nevýhody patrí veľká hmotnosť 
a vysoká tepelná vodivosť. 
 
Drevo sa vyznačuje výbornými tepelno-
izolačnými vlastnosťami, nezaobíde sa 
však bez pravidelnej údržby – impregná-
cie a natierania.
 
V súčasnosti sú najpoužívanejšími mate-
riálmi hliník a plast. Hliník je ľahko spra-
covateľný, dobre tvarovateľný, odoláva 
korózii a má uspokojivú životnosť. Plasto-
vé profily sú cenovo veľmi prijateľné, vy-
rábajú sa v rôznych farebných variáciách 
a majú výborné izolačné vlastnosti. Obľu-
be sa tešia aj kombinované – drevo-plas-
tové alebo drevo-hliníkové – systémy, pri-
čom vonkajšia strana pozostáva z hliníka 
alebo plastu a vnútorná zasa z dreva, prí-
jemného na dotyk i na pohľad. 



Keďže je zimná záhrada vlastne akýmsi 
skleným „palácom”, kvalitnému zaskleniu 
treba venovať špeciálnu pozornosť. Na 
zasklenie sú najvyhovujúcejšie izolačné 
dvojsklá, dvojité alebo trojité komôrkové 
dosky z polykarbonátu, prípadne dosky 
z akrylátu (plexisklo). Tepelnoizolačné 
dvojsklá majú medzeru vyplnenú ušľachti-
lým plynom a obsahujú výplň schopnú ab-
sorbovať vlhkosť. Niektoré špeciálne sklá 
majú na vonkajšej alebo vnútornej strane 
mikroskopickú vrstvu kovu vytvárajúcu 
tzv. tepelné zrkadlo, vďaka čomu odrá-
žajú žiarenie niektorých vlnových dĺžok, 
prepúšťajú slnečnú energiu dovnútra 
a zabraňujú jej úniku von. 

Kúrenie, vetranie a tienenie

V celoročne obývateľnej zimnej záhra-
de je nutné nainštalovať aj vykurovanie 
schopné vykúriť priestor na izbovú teplo-
tu. Optimálna teplota by sa mala pohybo-
vať v rozmedzí od 15 do 25 °C. Obvykle 
sa využívajú nízkoteplotné systémy, ako 
napríklad podlahové vykurovanie či po-
dlahové konvektory. 
 
Nevyhnutné je zabezpečiť tiež dostatoč-
né vetranie. Najjednoduchším riešením 
sú strešné okná. Tento prirodzený spô-
sob vetrania však treba spravidla doplniť 
ešte o ďalšie zariadenia. Odporúčajú sa 
napríklad elektrické vetráky, regulujúce 
automatickú výmenu vzduchu. Ak sú vet-
ráky umiestnené v protiľahlých bočných 
stenách, hovoríme o priečnom vetraní; ak 
sa nachádzajú v spodnej a hornej časti tej 
istej steny, ide o tzv. komínové vetranie. 
 
Najúčinnejším a najpohodlnejším spôso-
bom na zabezpečenie príjemnej atmosfé-
ry je plnoautomatická klimatizácia; sen-
zory zabezpečia automatické otváranie 
alebo zatváranie strešných okien, zapína-

nie alebo vypínanie vetrákov a dokonca 
i vyťahovanie alebo zaťahovanie slnečnej 
ochrany.
 
Ochrana pred slnkom patrí totiž tiež k 
doplnkom, prispievajúcim k príjemnému 
prostrediu v zimnej záhrade. Ako mimo-
riadne účinné sa osvedčili vonkajšie ža-
lúzie či markízy. Kombinovať ich možno 
i s vnútornými žalúziami, prípadne rôzny-
mi roletami, ktoré bývajú naviac aj príťaž-
livým dekoračným prvkom.

Zariadenie
 
Aby bola zimná záhrada dokonalá, tre-
ba ju, prirodzene, zariadiť a „zazeleniť”. 
Zariadenie musí korešpondovať jednak 
s funkciou, ktorú sme záhrade „pridelili”, 
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a tiež s jej celkovou koncepciou, čo okrem 
iného znamená, že nábytok, osvetlenie 
a doplnky by mali spolu s rastlinami vy-
tvárať vkusný a harmonický celok.

V zimnej záhrade využívanej ako spolo-
čenská miestnosť, prípadne jedáleň, sa 
uplatní aj kvalitný záhradný nábytok, na-
príklad z ratanu alebo z teakového dreva. 
Chýbať by nemal stôl, stoličky, prípadne 
kreslá či ležadlá. Určite sa využijú i poli-
ce, resp. skrinky, do ktorých sa môžu ulo-
žiť potreby na stolovanie. Ako doplnky sa 
budú pekne vynímať rôzne sošky, deko-
ratívne plastiky, vázy, interiérové fontánky 
a podobne. Milovníci zvieratiek si môžu 
záhradu spestriť klietkou s operencami 
alebo akváriom.  
 
Ak chceme zimnú záhradu využívať ináč, 
napríklad ako pracovňu alebo wellness, je 
samozrejmé, že zariadenie bude omno-
ho špecifickejšie, prispôsobené danému 
účelu.

Nech už ale bude záhrada slúžiť na aký-
koľvek účel, to, čo do nej jednoznačne 
patrí, sú rastliny; vnášajú do nej život 
a neopakovateľné čaro. S ich množstvom 
to však netreba preháňať a pri ich výbe-
re je dobré poradiť sa s odborníkom. Ide 
predsa o živé organizmy, z ktorých kaž-
dý má svoje špeciálne nároky na vlhkosť, 
teplo, svetlo a podobne. Vybrať preto mu-
síme len také rastliny, ktorým dokážeme 
vytvoriť ideálne podmienky (resp. ktorým 
podmienky našej zimnej záhrady vyhovu-
jú) a o ktoré sa dokážeme aj postarať.

Magdaléna Gondolová
foto: archiv redakcie a Reynaers systems                                     
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Zimné záhrady poskytujú slnkom zaliaty priestor počas zimných dní a v lete Vás spájajú 
s prírodou. Vo večerných hodinách zasa hra umelého osvetlenia a temnejúcej oblohy 
vytvorí tú pravú neopakovateľnú atmosféru.

Nosná rámová konštrukcia je jednou zo 
základných konštrukcií nových tvarov 
zimných záhrad. Zhotovená je z profilov 
na báze hliníkových zliatin s prerušeným 
tepelným mostom, doplnená o systémy 
obvodových otvárateľných stien a streš-
ných rovín.

Obľuba hliníka pri tejto stavebnej kon-
štrukcii je v jeho výbornej spracovateľnos-
ti, eliminácii tepelnej vodivosti, ale hlavne 
vo farebnosti. Hliníkové profily je možné 
povrchovo upravovať technológiou práš-
kového nanášania farieb alebo eloxázou. 
Tieto technológie povrchových úprav 
môžu zdôrazniť materiálovú podstatu hli-
níka, alebo naopak, použitím rozmanitých 
farebných odtieňov ho zladiť s použitými 
farbami fasády. Samotný hliník i povrcho-

vá úprava zaručujú dlhú životnosť hliníko-
vých konštrukcií.
Jednou zo spoločností, ktorá na sloven-
ský stavebný trh dodáva hliníkové systé-
my pre okná, dvere, zimné záhrady, ale aj 
fasádne systémy, je firma Reynaers sys-
tems, spol. s r. o.

Systémy pre zimné záhrady 

Concept Root 120 je systém s prerušeným 
tepelným mostom pre konštrukciu striech 
zimných záhrad. Systém sa skladá z nos-
níkov a profilov na ukončenie odkvapov a 
hrebeňa strechy.
Nosníky sú v ponuke Reynaers v troch 
tvarových vyhotoveniach – funkcionálny, 
oranžérny a renesančný, s možnosťou 
rôznych povrchových úprav v exteriéri 

a interiéri. Do systému CR 120 je mož-
né integrovať strešné okná. Na obvodo-
vú časť zimnej záhrady je možné použiť 
všetky okenné, dverné a posuvné systé-
my Reynaers. 

Zvláštna kombinácia tesnenia EPDM 
a umelohmotného drenážneho profilu za-
bezpečuje optimálne tepelné vlastnosti 
a umožňuje ideálne obytné prostredie. 
Systém CR 120 ponúka možnosti sklonu 

Hliníkové 
systémy 
pre zimné záhrady



 83

strechy od 5 do 45 stupňov. Hrúbka skla 
až do 40 mm dáva široké možnosti pou-
žitia pri rôznych klimatických podmien-
kach.
 
Druhý systém na konštrukciu striech zim-
ných záhrad od firmy Reynaers je Ther-
mo Roof 200 tvorený nosnými T-profilmi. 
Vďaka tvaru nosníkov zostáva podhľad 
strechy zimnej záhrady takmer plochý. 
Takisto sú v troch možných tvarových 
vyhotoveniach, s možnosťou aplikácie 
strešných okien a systémov Reynaers 
alebo integrácie strešných okien na ručný 
alebo elektrický pohon. Sklon strechy je 
uvažovaný v rozmedzí od 5 do 45 stup-
ňov s prepojením na ukončenie odkvapov 
plynulo nastaviteľných v rozmedzí 180 až 
234 stupňov. 

Pre obvodovú časť zimnej záhrady sa 
môžu použiť všetky okenné, dverné alebo 
posuvné systémy Reynaers.

Posuvné riešenie dverí

Reynaers predstavil novú generáciu po-
suvných riešení, ktorá ponúka architek-
tom slobodu a príležitosť vytvárať inovač-
né projekty s posuvnými dverami. Okruh 
Concept Patio s prerušeným tepelným 
mostom bol projektovaný tak, aby spĺňal 
najnovšie požiadavky na tepelnú a akus-
tickú izoláciu, estetickosť a bezpečnosť. 
CP 155 má tie najväčšie tepelnoizolačné 
hodnoty pre posuvné systémy na trhu, je 
odolný voči vlámaniu podľa WK2 a možno 
ho vyrobiť až do výšky viac ako 3 metrov. 
Dvere môžu byť vyhotovené A/B vo ver-
zii zdvižno posuvnej s nosnosťou až 250 
kg! V širokej škále prvkov a aplikácií môžu 
byť systémy CP použité vo všetkých dru-
hoch projektov súčasnej architektúry od 
malých renovačných projektov až po vy-
soké budovy. Všetky posuvné systémy je 
možné jednoducho prepojiť, a tak archi-
tektonicky zladiť so systémami okien zá-
vesných stien a zimných záhrad.

Kombinácia so slnečnými clonami

Reynaers ponúka aj kompletnú škálu ar-
chitektonických a ekologických vonkaj-
ších slnečných clôn (BS). Systémy BS 
sú projektované tak, aby poskytli archi-
tektom tvorivý priestor na zavedenie es-
tetických a praktických riešení zatienenia 
do akejkoľvek (novej alebo existujúcej) 
budovy. Popri množstve rôznych tvarov 
hliníkových žalúzií obsahuje sortiment 
BS inteligentný konzolový systém, ktorý 
umožňuje ľahké prepojenie vetracích ža-
lúzií k systému závesných stien. Systémy 
môžu byť inštalované vertikálne alebo ho-
rizontálne, sú k dispozícii s pevnými alebo 
pohyblivými žalúziami a s automatickým 
alebo ručným ovládaním. V ponuke sú 

ako štandardné riešenia, tak aj riešenia 
na objednávku.

Tvarové a dizajnérske spracovanie profi-
lov pre stavebníctvo je na veľmi vysokej 
úrovni. Veľkou pomôckou pre architektov, 
ale aj koštruktérov je softvérové vybave-
nie Sky card Reynaers 3 D, ktoré v troj-
rozmernej vizualizácii pomáha tvarovať 
aj najzložitejšie zimné záhrady či fasády. 
A pre konštruktérov je to zasa program 
Reynaers statika. Tento softvér urýchli 
výpočty na odolanie tlaku vetra (bezpeč-

nostné faktory hrúbky skla). Vypočíta aj 
hrúbku hliníkového profilu. No, prostá sta-
tika od Reynaers nie je problém. 

K cenovej kalkulácii je tiež pripravené sof-
tvérové vybavenie Jópps, takže aj cena je 
vždy optimálna. 
    

Ing. Igor Dúbravec 
foto: Reynaers



Záhrada 
ako životný priestor

človeka 
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Záhrada vo svojej podstate predstavuje rozšírený obytný priestor človeka. Priestor, kto-
rý ponúka človeku možnosť relaxu, zábavy, úteku od každodennej rutiny, ale i intenzív-
nejšieho kontaktu s prírodou. V nej človek prežíva a obohacuje svoj každodenný život, 
priúča sa vzťahom a hierarchii v prírode, pozoruje čas, vytvára si vzťah, učí a vzdeláva 
sa, no a v neposlednej miere obohacuje svoje zmysly.

Záhrada, rovnako ako vnútorný priestor 
domu, odzrkadľuje (alebo by mala) dušu 
a charakter svojho tvorcu a majiteľa. Pod-
ľa jej úpravy sa dá určiť kým je, k čomu 
inklinuje, aký má vkus a vzťah k rastlinám 
a prírode. Dobrá záhrada vypovedá o ži-
votnom štýle jej vlastníka, ako a s kým 
žije, akú hodnotu pre neho má priestor, 
ktorý ho obklopuje. Profesionálny záhrad-
ný architekt vkladá do návrhu nielen svoj 
rukopis, ale podriaďuje dispozičné rieše-
nie požiadavkám a potrebám majiteľa. 
Neexistuje definícia ideálnej záhrady, pre-
tože tak ako všetky priestory, aj tento sa 
prispôsobuje vkusu a požiadavkám celej 
rodiny. S vekom jednotlivých členov rodi-
ny sa menia aj ich záujmy a požiadavky 
na záhradný priestor. Kľúčom k úspechu 
je pochopenie doby a štýlu života rodín, 
pre ktoré sa záhrady plánujú.

Pri tvorbe záhrady je dôležité vychádzať 
a rešpektovať viaceré skutočnosti:

- polohu pozemku a jeho charakter (je 
rozdiel mať záhradu v meste alebo na 
dedine; v centre alebo na okraji zástavby; 
v nížinnej oblasti, alebo v horskom 
prostredí; na rovine alebo vo svahovitom 
teréne)

- záleží aj na veľkosti pozemku a jeho dis-
pozičnom riešení (to znamená umiestne-
ní domu na pozemku, počtu a charakteru 
už existujúcich alebo len navrhovaných/ 
požadovaných stavieb)

- vekovú a generačnú štruktúru majiteľov, 
respektíve jej užívateľov

- životný štýl, možnosti, záľuby, predsta-
vy, vkus investora, od čoho sa odvíja jej 
následné užívanie, rozčlenenie funkcií 
a čas venovaný jej údržbe (i keď v súčas-
nosti existujú profesionálne firmy, ktorým 
je možné zveriť časť starostlivosti o zá-
hradu)

- čas a peniaze, ktoré je majiteľ ochotný 
do nej investovať

- prítomnosť domácich alebo hospodár-
skych zvierat

Podstatou záhradno - architektonickej 
tvorby je pochopiť ako tvary navzájom 
súvisia, pretože práve ukryté abstraktné 
tvary dávajú záhrade jej vizuálnu silu. 
Prvým krokom je začať vnímať záhradu 
ako súbor elementov; vzťah tvarov, línií 
a proporcií. Následne nastupuje hra 
s farbou, textúrou a štruktúrou rastlinné-
ho i technického materiálu všetko prv-
kov, ktorými môžeme cielene ovplyvniť 
a dotvoriť charakter priestoru. Veľmi často 
máme možnosť rozhodnúť i o spôsobe 
akým sa budeme do záhrady, i z nej 
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pozerať. Bodku za vytvoreným prostredím 
dáva príroda svojou premenlivosťou 
a rastom, čím každodenne do neho vnáša 
jedinečnú a neopakovateľnú atmosféru. 
Zmyslom existencie záhrady je samotný 
pobyt človeka v nej.  

Mestská scenéria má silné architektonické 
podtóny. Na plánovanie mestskej záhrady 
vplýva blízkosť okolitých budov, ako aj to, 
či je z nich výhľad do záhrady. Charakter 
mestskej záhrady by sa mal výrazne odli-
šovať od iných záhrad a v nijakom prípa-
de by nemal byť zdrobneninou prírodného 
parku. Vidiecka záhrada by mala odrážať 
zasadenie do krajiny. 

Navrhovanie záhrady, na rozdiel od jed-
noduchého vysadzovania rastlín, dáva 
možnosť rozhodovať o veľkosti priestoru, 
ktorý máme pred sebou. Čím je plocha 
menšia, tým väčšia je hodnota dvojakého 
alebo trojakého využitia rastliny. V malom 
uzavretom priestore je dobré zladiť farby 
záhrady s farbami interiéru domu, vo veľ-
kej záhrade končí farebný vplyv domu na 
terase. Veľmi intenzívna farba v pozadí 
opticky skracuje vzdialenosť, svetlé odtie-
ne priestor predlžujú. Jednou z hlavných 
zásad je umiestňovať rastliny podľa pô-
vodu lokalít, na ktorých sa prirodzene vy-
skytujú a nevypĺňať každý kútik odlišnými 
druhmi rastlín; vytvárať ucelené skupiny 
výsadieb miesto plávajúcich ostrovčekov 
v trávniku.

Na príklade riešenia rodinnej záhrady 
(obrázky vpravo dolu a na druhej strane) 
u  študenta záhradnej a krajinnej architek-
túry na Fakulte záhradníctva a krajinného 
inžinierstva Slovenskej poľnohospodár-
skej univerzity v Nitre je možné sledovať 
uplatňovanie základných princípov tvorby 
záhradného priestoru. Z variantných rie-
šení je jeden návrh inšpirovaný „záhadou“ 
teda „Záhrada ako záhada“, druhý hrou 
a kombináciou línií - „...v rytme línií“. 

Záhada zväčša býva zahalená rúškom 
tajomstva, niečo odkrýva, niečo zahaľuje, 
vytvára predstavy no aj udivuje. Záhada 
vo svojej podstate núti človeka premýšľať, 
podnecuje ho, aby nestál, ale šiel a hľa-
dal, objavoval. Aj táto záhrada má svoje 

tajomstvá, „záhady“, miesta intimity ale 
i ruchu a aktivity, ponúka rôzne zákutia. 
Priestor je kompozične členený podľa 
funkcií a predpokladaného využitia na re-
laxačnú časť (bazén, pergola s lavičkou), 
spoločenskú časť  (domček s letnou ku-
chyňou a vínnou pivnicou, detský kútik) 
a úžitkovo okrasnú časť tvorenú ovocnými 

stromami a krami. Predzáhradka v tomto 
prípade nie je klasická, pretože ustúpi-
la potrebe funkčnosti priestoru a požia-
davke spevneného prístupu k prístrešku 
pre autá. Dômyselne rozvrhnuté dreviny 
v priestore dominujú, členia ho, alebo ho 
dotvárajú. Niektoré z existujúcich drevín 
na pozemku boli odstránené, väčšina 

Legenda k návrhom:

A rodinný dom
B bazén
C detský kútik
D vodná nádrž
E domček s letnou kuchyňou
F prístrešok pre autá



však bola ponechaná na pôvodnom sta-
novišti, prípadne presadená.

Hra s líniou a jej strohým výrazom, ktoré-
ho kombinácia poskytuje množstvo variá-
cií sa odzrkadľuje v druhom návrhu. Cha-
rakter jednoduchosti, ba až strohosti sa 
prejavuje v použitých prvkoch i v tvaroch 
záhonov. Záhony sú vysadené trvalkami 
a krami a prepájajú všetky časti záhrady. 
Rovnako ako v prvom návrhu, i tu je do 

blízkosti domu situovaný bazén, plocha 
pre hru detí s hojdačkou a pieskoviskom. 
Všetko je navrhnuté v kompaktných uce-
lených plochách funkčne spojených ko-
munikáciou. Pohľadom z terasy sa zdá 
byť vnímaný priestor záhrady väčší. Vy-
niknutie línií a čistotu priestoru podporuje 
aj veľká plocha trávnika. Navrhnuté rieše-
nie okrem funkčnosti a estetike umožňuje 
zjednodušenie údržby a vytvorenie zá-
hrady pre človeka a jeho rodinu.

Skutočná hodnota záhrady je podmienená 
jej duchovnosťou a umeleckou podstatou. 
Mala by byť individuálna, neopakovateľ-
ná a zmysluplná, aby napĺňala predstavy 
svojich tvorcov a užívateľov.

Mária Bihuňová, Richard Kubišta, 
foto: Mária Bihuňová, Richard Kubišta, 
        Júlia Straňáková
Autor návrhov: Miroslav Chomjak
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