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Kompletní systém
pro zdravé a komfortní

vnitřní prostředí.

Kondenzační kotle, tepelná čerpadla,
solární systémy, větrací jednotky

  Naplňujeme touhu po komfortu a bezpečí

  Tvoříme spolehlivá řešení pro ohřev vody, 
vytápění, chlazení, větrání a vzducho- 
techniku

  Chráníme životní prostředí a zajišťujeme 
kvalitní životní podmínky

www.czech.wolf.eu
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736 €
/mesačne
V programe Nulová hotovosť

Blanka 63C 6+KK

Objednávajte katalóg
ZADARMO

Nízkoenergetické domy
s MINIMÁLNOU spotrebou energie
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MILÍ ČITATELIA,

žijeme rýchlu dobu. Sme svedkami neustá-
leho vývoja technológií, ktoré nám doká-
žu ušetriť čas a zjednodušiť život. V realite 
nás však nútia ísť ešte rýchlejšie a hektickej-
šie. Skúsme ale na chvíľu spomaliť a ušetre-
ný čas si užiť. Tak skutočne a naplno. Hovo-
rí sa, že spomalenie je vedomá voľba a nie je 
vždy jednoduchá. Vedie však k väčšiemu oce-
neniu života a vyššej úrovni šťastia. Či už v ob-
lasti práce, súkromia, bývania, ekológie, ale-
bo akejkoľvek inej bežnej činnosti. 

Staré a nové, tradície verzus inovácie. Staveb-
né techniky, technológie, zvyky a rutina, ktoré 
vďaka svojej kvalite pretrvali, a novinky, mo-
derné postupy i inovácie, ktoré ich podporujú 
a dopĺňajú. Kráčajú spolu ruka v ruke, nekon-
kurujú si, dávajú nám priestor na zamyslenie  
a možnosť voľby. Práve to je hlavný leitmotív 
nášho jesenného vydania magazínu Ekobýva-
nie/Bydlení 2022. 

Navštívili sme miesta, ktoré sú inšpiráciou pre zdravý a trvalo udržateľný život. 
Rozprávali sme sa s ľuďmi, ktorí sa rozhodli žiť zdravo a v súlade s prírodou. Spo-
znali sme osoby, ktoré sa snažia obmedziť odpad, dbať na zníženie vlastnej uhlí-
kovej stopy, šíriť osvetu v oblasti ekológie alebo rozvíjať svoj „malý“ zelený prí-
nos v oblasti ochrany životného prostredia. Nech už je to čokoľvek, aj malý krôčik 
každého z nás sa počíta. 

Budeme sa tešiť, ak si na stránkach nášho magazínu nájdete tú svoju srdcu blíz-
ku tému, ak vás zaujmeme, nasmerujeme k zamysleniu alebo vyčaríme úsmev 
na tvári. 

Všetky témy z oblasti ekologického bývania, architektúry i životného štýlu pre 
vás monitorujeme celoročne. Ďalšie aktuálne články môžete denne sledovať aj 
na našich webových portáloch Ekobývanie, Top Trendy, Stavebníctvo a bývanie 
a rovnomenných sociálnych sieťach. Rovnako máme pre vás k dispozícii aj mož-
nosť predplatného nášho i ostatných časopisov vydavateľstva prostredníctvom  
eshop.mediast.sk.

Ďakujeme vám za vašu priazeň a želáme 
príjemné chvíle s naším magazínom.  
 

Petra Adamcová

bývanie/bydlení



5Eko BÝVANIE/BYDLENÍ



6 Eko BÝVANIE/BYDLENÍ
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Eko stavba
Ekologický a trvalo udržateľný život rešpektuje a dopĺňa nosnú kapacitu našej planéty, 

rešpektuje vzájomné prepojenie všetkých existujúcich prejavov života 

a využíva to najlepšie z ľudských schopností.
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SYMBIÓZA TRADÍCIE 
A MODERNY 
V ARCHITEKTÚRE
STAVBY, DOMY, VEREJNÉ BUDOVY – ARCHITEKTÚRA. 
NOVÁ, HISTORICKÁ, MODERNÁ I TRADIČNÁ, KAŽDÁ 
Z NICH VYTVÁRA CHARAKTER KONKRÉTNEHO  
MIESTA, JEHO PODOBU, VZHĽAD A JEDINEČNOSŤ. 
HISTORICKÁ A TRADIČNÁ ARCHITEKTÚRA MÁ  
SVOJE VYŽAROVANIE A ČARO. MODERNÁ  
ARCHITEKTÚRA ZASA MÔŽE BYŤ ODVÁŽNA,  
ELEGANTNÁ I UDRŽATEĽNÁ. AK SA  
PREPOJÍ SVET MODERNY  
A TRADÍCIE, VÝSLEDOK  
MÔŽE BYŤ KONTRASTNÝ,  
HRANIČIACI SO  
SURREALIZMOM,  
ALE AJ PODMANIVÝ  
A INŠPIRUJÚCI.

Prístavný úrad, Antverpy, Belgicko
Nová dostavba Prístavného úradu v Antverpách bola navrhnutá architektkou Zahou Hadid. Na pôvodnú trojposchodovú budovu 
opustenej hasičskej stanice bola nakoncipovaná ďalšia stavba. Ide o futuristickú päťposchodovú budovu zo skla, ktorej podoba nie-
ktorým evokuje vybrúsený diamant, iným loď či kapitánsky mostík. Fasádu budovy tvoria sklenené trojuholníky, ktoré odrážajú do 
okolia slnečné lúče. Celú stavbu podopierajú betónové stĺpy, železobetónová noha a nová stavba v sebe zahŕňa spolu 900 ton ocele.  
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„Tradícia neznamená 
uzavretosť alebo nehybnosť. 
Práve naopak. Hodnota tradície 
spočíva v tom, že je otvorená 
inováciám, ktoré sa  
navzájom dopĺňajú.“ 

Álvaro Siza
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V komunite architektov sa o kombinácii a prelí-
naní takýchto projektov vášnivo diskutuje. Ich 
zástancovia hovoria o výbornom spôsobe posu-
nu hraníc dizajnu a štýlu: Odporcovia, naopak, 
presadzujú pôvodné zachovanie vzhľadu skôr, 
ako jeho manipuláciu za účelom vzniku novej 
alebo ďalšej stavby. Ak už patríte ako milovní-
ci umenia a dizajnu do ktorejkoľvek z týchto ka-
tegórii, posúďte majstrovstvo architektov his-
tórie a dneška a symbiózu ich diel, ktoré vznikli 
vzájomným prepojením oboch svetov.

Eko stavba/reportáž
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Kráľovské ontárijské 
múzeum, Toronto, Kanada

Budova Kráľovského ontárijského múzea bola po-
stavená v roku 1914 v neorománskom štýle a ne-
skôr renovovaná podľa postupov art déco. V roku 
2007 k  objektu pribudla multimiliónová nadstav-
ba zo skla, hliníka a ocele. Toto najväčšie múzeum 
v Kanade ročne priláka viac ako milión návštevní-
kov. Nový názov múzea – Michael Le Chin Crystal 
je odvodený od vzhľadu novostavby a jej piatich 
pretínajúcich sa kovových zväzkov budovy pripo-
mínajúcich kryštály.

11Eko BÝVANIE/BYDLENÍ
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Múzeum vojenskej histórie,  
Drážďany, Nemecko

Stavba postavená pôvodne ako zbrojnica v roku 1876 a oficiálne sa sta-
la múzeom o dvadsaťjeden rokov neskôr. V revolučnom roku 1989 sa ne-
mecká vláda rozhodla múzeum uzavrieť a  jeho priestory boli otvorené 
až po renovácii v roku 2011. Z pôvodnej neoklasicistickej budovy dnes 
vyčnieva moderná sklenená fasáda. Hmota dostavby vstupuje do celko-
vej dispozície múzea. Pôvodná symetria budovy je prerušená masívnym 
päťposchodovým klinom z ocele a betónu, ktorého hmotnosť presahu-
je 14-tisíc ton. Hrot stavby mieri na oblohu, čo je historická symboli-
ka. Odtiaľ totiž bolo mesto počas druhej svetovej vojny bombardované. 
Kontrast konštrukcie zase zobrazuje symboliku pevného totalitného re-
žimu v porovnaní s otvorenou fasádou ako predstaviteľkou voľného re-
žimu demokracie. 

Židovské múzeum Berlín, 
Nemecko

Objekt múzea, ktoré bolo po rekonštrukcii znovu 
otvorené v roku 2001, pozostáva momentálne z troch 
hlavných budov. To z neho robí najväčšie múzeum ve-
nované judaistike v Európe. Zatiaľ čo pôvodná stavba 
múzea bola dokončená v roku 1933, dva dodatky na-
vrhol Daniel Libeskind o mnoho rokov neskôr. Archi-
tekt použil kľukatý, narušený dizajn, aby poukázal na 
to, aká bola ťažká a spletitá židovská skúsenosť počas 
druhej svetovej vojny.

Mesto módy a dizajnu, 
Paríž, Francúzsko

Parížsky objekt Mesto módy a dizajnu sa nachádza na brehu 
rieky Seiny. Navrhnutý bol miestnou architektonickou spoloč-
nosťou Jakob + MacFarlane. Pôvodná tradičná štruktúra stavby 
bez rozoznateľného charakteru je teraz neprehliadnuteľná vďa-
ka svojej ultrakontemporárnej jasne zelenej štruktúre na jej von-
kajšej fasáde. 

Eko stavba/reportáž
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NEZÁVISLOSŤ
A STABILITA
Staňte sa sebestačnými s fotovoltickou energiou
od Woodcote Energy.

+421 907 917 766

zelenaenergia@woodcote.sk

Woodcote Energy

woodcoteenergy.sk
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Neexistuje vhodnejší materiál, ktorý prinesie do našich domo-
vov viac tepla a útulnosti, než drevo. Ak si ho zaobstaráte v tren-
dovom prevedení drevených lamiel, z  obyčajnej miestnosti 
razom vznikne dizajnérsky priestor. Lamely predstavujú inova-
tívny spôsob, ako oživiť akúkoľvek miestnosť, ponúkajú presné 
a ostré línie, ktoré zohrávajú sofistikovanú súhru svetla a tieňov.

DREVO V RÔZNYCH PODOBÁCH

Drevené lamely si každý predstaví ako jednoduché drevené 
lišty. Áno, lamely je možné využiť minimalisticky, no vedia byť 
aj maximálne kreatívne. Napríklad vo forme lamelových pane-
lov, na ktorých sa nachádzajú kombinácie vzorov lamiel, si príde 
na svoje i milovník kreativity. Vybrať sa dajú farebné a lakované 
verzie, pre milovníkov naturálneho vzhľadu odporúčame roz-
hodnúť sa pre povrchovo neošetrené drevené lamely. Lamelové 
panely oživia nielen steny, ale aj stropy, šikmé alebo rovné. Kom-
binácia farieb či lamiel a machu púta pozornosť. A pre priesto-
ry s veľkou rozlohou? Tie si doslova pýtajú nejaký výrazný a uni-
kátny prvok. Tým sú dozaista 3D parametrické steny a stropy, 
ktoré sa vo vašom interiéri doslova roztancujú. 

SILA AKUSTIKY V PRIESTORE

Pri voľbe stropu málokto uvažuje o inom riešení, ako je sadro-
kartón. Prečo? Lebo je to zaužívaný materiál, ktorý nič nepo-
kazí? No, ako my hovoríme, ani nič neprinesie. Žijeme v dobe 
plnej moderných materiálov v  odtieňoch sivej, bielej či čiernej 
a otvorených loftových priestorov. Nehovoriac o chladnosti fa-
rieb, zabúda sa na akustický efekt, ktorým trpí 90 % moder-
ných interiérov. Nádherný interiér, v ktorom trpíte. Znie to ne-
logicky, no predstavte si, že si miešate nápoj v kuchynskej časti  

POSTUPNÝ PRESUN DREVA NA CHALUPY 
Z DÔVODU DOMNIENKY, ŽE JEHO ČASY 
UŽ PRE MODERNÝ INTERIÉR ODZNELI,  
ČI NEDOSTATOK ČASU PRE JEHO  
ÚDRŽBU V EXTERIÉRI JE REALITOU.
PRE SPOLOČNOSŤ NEMI TRADE SÚ 
TIETO FAKTY HLAVNÝM MEMENTOM 
ZMENY. SNAŽÍ SA UKÁZAŤ, ŽE DREVO JE 
NESMRTEĽNÉ, DÁ SA POUŽIŤ MODERNOU 
FORMOU A, NAVYŠE, V EXTERIÉRI BEZ 
ÚDRŽBY. LEBO ZDRAVÝ DOMOV JE 
DOMOV INŠPIROVANÝ PRÍRODOU.

LAMELY 
SOFISTIKOVANE  
I S OHĽADOM 
NA PRÍRODU
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a osoba vedľa nepočuje ani rádio. Prečo? 
Zvuk, ktorý sa prenáša z  lyžičky a šálky, 
sa nemá kde absorbovať, a  preto sa ne-
sie celým priestorom a  odráža sa z  pev-
ných materiálov po interiéri. Našťastie, 
existuje na to riešenie a  volá sa akustic-
ký lamelový panel. V  priestore so správ-
nou  akustikou si prídu na svoje nielen 
oči, ale aj myseľ. Prirodzene sa v ňom cí-
ti človek príjemne. Lamelový panel spája 
túžby po modernom interiéri so skvelou 
akustikou! 

NAŠE PRÍRODNÉ ZDROJE 
NIE SÚ NEKONEČNÉ

V NEMI TRADE si uvedomujú, že suro-
viny sa stali vzácnou komoditou. Preto  
s hrdosťou ponúkajú svojim klientom kva- 
litný produkt aj do exteriéru. Bez toxic-
kých produktov alebo rizika emisií VOC. 
Fasádne obklady WEO®, spolu s teraso-
vými doskami Brooklyn, sú dokonale bez-
pečné pre životné prostredie a  je veľkým 
bonusom, že z  nich budete mať poteše-
nie dlhé roky bez potrebných nákladov na 
údržbu!

Boli vyvinuté poprednými  
svetovými odborníkmi na  
kompozitné drevo a ich  
zloženie potvrdzuje  
všetky fakty:

• 60 % drevených vlákien  
z recyklácie drevárskeho priemyslu  
+ 40 % recyklovaný HDPE 

• 95 % zloženia z recyklovaných  
výrobkov

• 100 % recyklovateľné

NA NEROZOZNANIE  
OD DREVA

Drevo v exteriéri podlieha vplyvom poča- 
sia, mení farebnosť, bledne alebo sivie. 
Vyššia životnosť sa, samozrejme, docieliť 
dá, no bez údržby, to, žiaľ, nejde. WEO® 
fasádne obklady sú ale iné, prelomové. 
Absolútne bez údržby. Napriek tomu, že 
pri pohľade na fasádu či terasu nerozo-
znáte, či ide o  drevo, alebo nie, nemusí-
te sa o ne vôbec starať. Testy na postupné 
blednutie a zrýchlené starnutie materiálu 
vykonané v certifikovaných európskych 
laboratóriách dokazujú, že materiál os-
tane zaručene bez zmeny. Minimálne po 
dobu 20 rokov. Najžiadanejšími sú v prí-
rodných farbách, drevených dekoroch, 
no populárne sú odtiene aj pre milovní-
kov modernej sivej. A čo je bonus? Viete 
si skombinovať aj terasu. Terasové dosky 
Brooklyn  sú totiž dostupné v rovnakých 
odtieňoch ako fasádne obklady WEO®.

ROZHODUJTE SA 
SPRÁVNE

Či už ide o vonkajšie obklady, deliace ste-
ny, alebo interiérové drevené lamely, ce-
na je ovplyvnená rôznymi faktormi. Nie 
vždy to, čo na prvý pohľad vyzerá ako ne-
dostupná a finančne náročná voľba, aj  
takou je.  Hlavná rada je: okrem vstup-
ných nákladov sa pozrieť aj na kvalitu 
produktov, ekologickú odozvu a náklady 
aj do budúcna. 

www.nemitrade.sk

Vyzerá ako drevo, 
no zaručene sa tak nespráva 

Faktory
Fasádny obklad WEO®/ 

terasa BROOKLYN

Drevený obklad/ 

drevená terasa

Vstupné náklady
89 – 135 eur/m²  

podľa voľby profilu

50 – 70 eur/m²  

európske drevo 

80 – 120 eur/m²  

exotické/thermo drevo

Farebná stálosť
20 rokov garancia  

farebnej stálosti

strácanie farebnosti,  

potrebná údržba

Údržba voda brúsenie, olejovanie

Životnosť
minimálne  

30 rOKOV

európske drevo  

10 rOKOV 

exotické/thermo drevo  

30 rOKOV

Odolnosť voči vode,  

snehu, UV, slnku, bazénová 

chémia, slaná voda

odolné
fľaky,  

strácane farebnosti

Náklady**  

na fasádny obklad 30 m²  

– spolu za 20 rokov

fasádny obklad WEO®60 

135 eur/m²       

údržba 0 eur/rok                         

spolu 4 050 eur + 0 eur

fasádny obklad ther-

mo smrek 59,9 eur/m²              

údržba* 660 eur/2 roky                   

spolu 1 797 eur + 6 600 eur

SPOLU 4 050 eur 8 397 eur

*Údržba: brúsenie/olejovanie 15 eur/m² + olej 4 eur/m² (v 2 vrstvách) 

**Ceny majú informatívny charakter, na základe lokality a použitých materiálov   

sa náklady môžu líšiť.

EKOLOGICKÉ AJ EKONOMICKÉ
Ak si poviete, že síce ide o riešenie ekologické,  
no oproti drevu drahé, máme pre vás porovnanie
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AK SA PÚŠŤATE DO STAVBY RODINNÉHO DOMU, BUDETE POTREBOVAŤ 
NIELEN FINANCIE, ALE AJ POMERNE DOSŤ ČASU NA HĽADANIE 
VHODNÝCH MATERIÁLOV ČI REALIZAČNEJ FIRMY. DO ÚVAHY TREBA 
BRAŤ NIEKOĽKO FAKTOROV, PRETO PRÍPRAVNÚ FÁZU NEUPONÁHĽAJTE. 
MODERNÉ STAVEBNÉ TECHNOLÓGIE UMOŽŇUJÚ STAVAŤ ÚSPORNE, 
RÝCHLO A PRITOM EKOLOGICKY. 

STAVAJTE MÚDRO,  
INVESTUJTE DO TRVÁCNYCH 
EKOLOGICKÝCH MATERIÁLOV

Eko stavba/tipy

te
xt

 a 
fo

to
 W

IE
N

E
R

B
E

R
G

E
R



17Eko BÝVANIE/BYDLENÍ

Kritériá súčasného staviteľstva spĺňa teh-
lový dom postavený so systémom Po-
rotherm, doplnený o fasádny obklad Ter-
ca a škridly Tondach. Exteriér ozvláštnite 
ekologickými dlažbami a získate zdravé 
bývanie ohľaduplné k životnému prostre-
diu na dlhé obdobie. 

PRESVEDČIVÁ  
KVALITA TEHLY

Ak chcete dom z ekologického materiálu, 
ktorý môže poslúžiť i niekoľkým generá-
ciám, použite keramické tehly Porotherm 
v  kombinácii s doplnkovými tehlami, 
prekladmi a stropným systémom. Priro-
dzené vlastnosti tehly zaručujú vysokú 
kvalitu bývania, úsporu energie na vy-
kurovanie a  dlhú životnosť domu. Ob-
vodové murivo z tehál Porotherm EKO+  
a Porotherm T Profi, ktoré sú plnené mi-
nerálnou vlnou, má výborné tepelnoizo-
lačné vlastnosti, takže ho netreba ani 
zatepľovať. Tehlové murivo dobre aku-
muluje teplo, vďaka čomu v interiéri udr-
ží príjemnú vnútornú klímu bez výkyvov 
teploty a rizika vzniku plesní. Vyzdvih-
núť treba aj jeho zvukovoizolačné vlast-
nosti, ktoré bránia šíreniu nežiaduceho 
hluku. Veľkou devízou tehlového domu 
je jeho životnosť, ktorá je viac ako 100 ro-
kov s  minimálnymi nárokmi na údržbu. 
Práve vďaka dlhej životnosti má tehlo-
vý dom priaznivú ekologickú bilanciu, 
tzn. záťaž životného prostredia z výroby 
materiálu na stavbu domu sa rozloží na 
dlhšie obdobie, ako u  materiálov s  krat-
šou životnosťou. Moderné brúsené tehly 
umožňujú všestranné použitie a dajú sa 
aplikovať úspornými a rýchlymi techno-
lógiami murovania. 

NA FASÁDU  
I DO INTERIÉRU 

Zatiaľ čo veľkoformátové tehly sú určené 
prevažne pre omietané murivo, špeciál-
ne druhy maloformátových tehál je mož-
né použiť aj na zhotovenie neomietnutého 
lícového muriva a murovaných konštruk-
cií v exteriéri a  interiéri. Okrem toho sú 
dostupné aj tehlové obkladové pásiky ako 
jednoduchší variant vytvorenia tehlového 
povrchu. Nejde pritom len o módny dopl-
nok, ale aj funkčnú súčasť tehlového mu-
riva. Lícové tehly a obkladové pásiky Ter-
ca vynikajú mimoriadnou odolnosťou 
voči poveternostným vplyvom. Určite vás 
poteší aj fakt, že tehlová fasáda nevyža-
duje takmer žiadnu údržbu. Lícové tehly 
a obkladové pásiky Terca môžete zakom-
ponovať aj do interiéru. Vďaka tehlovým 
obkladom a  ich akumulačnej schopnosti 
sa môže zvýšiť aj tepelná pohoda miest-
ností. Vybrať si môžete z množstva fareb-
ných odtieňov a povrchových úprav. 

ŠKRIDLOVÁ 
STRECHA Z PRÍRODNÝCH 
MATERIÁLOV

Akú krytinu zvoliť, aby ste podporili zdra-
vé bývanie? Nestarnúcu krásu, výhody 
energetickej účinnosti a bezkonkurenčnú 

trvácnosť 100 % prírodného materiálu 
ponúkajú pálené škridly Tondach. Vďaka 
vysokej mechanickej pevnosti ich nepre-
kvapí žiadne počasie, vytvárajú priazni-
vú vnútornú mikroklímu, čím pomáhajú 
znižovať prevádzkové náklady. 
Pálená škridla, navyše, prirodzene dý-
cha, rýchlo sa vysúša, a tým zabraňu-
je tvorbe nebezpečných plesní. Pri pále-
nej škridle Tondach sa nemusíte obávať, 
že vybledne, pretože je stálofarebná, a to 
vďaka kvalitným prírodným pigmentom 
a náročnej technike vypaľovania. Stre-
chu s keramickou krytinou nemusíte vy-
meniť po jednej sezóne, pretože sa môže 
pochváliť životnosťou viac ako 100 ro-
kov. Bonusom je ekologický rozmer ke-
ramickej krytiny Tondach, ktorá získala 
environmentálnu značku „Natureplus“. 
Tá potvrdzuje, že je vhodná aj pre trva-
lo udržateľnú výstavbu. 

BODKOU NA ZÁVER  
JE EXTERIÉROVÁ  
EKO DLAŽBA

Ekologické a  zdravé bývanie podporí-
te aj správnym výberom exteriérovej 
dlažby. Prostredníctvom ekologických 
dlažieb dokážete do zastavaných oblastí 
vniesť kúsok prírody. Na povrchu spev-
nených plôch sa vďaka eko dlažbám ani 
po výdatnom daždi nevytvárajú kaluže. 
Cez škáry medzi dlažbami sa voda vsa-
kuje opätovne do zeme, čím sa zvyšu-
jú zásoby podzemnej vody a  zároveň sa 
podporuje termoregulácia prostredia. 
Ekologické dlažby sa vyznačujú vysokou 
pevnosťou a s minimálnymi nárokmi na 
údržbu. Vybrané druhy ekologických 
dlažieb umožňujú vďaka širším škáram 
použiť aj skutočne „zelené“ riešenie a do 
škár zasiať trávu. 

www.wienerberger.sk 
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Sestava NIBE Split LUCIE, jejíž základ 
tvoří venkovní a vnitřní jednotka, pra-
cuje na principu tepelného čerpadla sys-
tému vzduch-voda. Moderní materiály  
a technologie, z nichž je vyrobena, zajiš-
ťují její snadnou instalaci, vysoký výkon  
a dlouhou životnost i při nepříznivých kli-
matických podmínkách. „Soustava vnitř-
ní jednotky LUCIE 200 Split a venkovní 
jednotky AMS 10 o výkonu 6 až 16 kW 
je určena pro budovy s tepelnou ztrátou 
4 až 16 kW. Vzhledem k jejím kompakt-
ním rozměrům a snadnému napojení na 
stávající prvky systému ji lze instalovat do 
novostaveb nebo využít při moderniza-
ci starších topných systémů se zabudova-

ným okruhem radiátorů či podlahovým 
vytápěním,” vysvětluje Radek Červín, ve-
doucí prodeje divize NIBE Energy Sys-
tems pro český a slovenský trh.

Účinnost a design vnitřní jednotky LU-
CIE 200 Split jí zajistily vítězství v soutě-
ži TOP výrobky vystavovatelů Infothermy 
2020. V jejích útrobách se nachází smal-
tovaný zásobník teplé vody o objemu 200 
litrů, jenž disponuje antibakteriální funk-
cí antilegionella, doplňkový zdroj – kro-
kově řízený elektrokotel o výkonu 6 kW, 
regulátor SMO, oběhové čerpadlo s au-
tomatickou regulací otáček a kondenzá-
tor pro venkovní jednotku. Toto zařízení  

(v kombinaci s venkovní jednotkou) se  
velmi snadno ovládá a díky aplikaci  
myUpway ho lze při připojení k internetu  
řídit a monitorovat pomocí počítače ne-
bo mobilního telefonu. Třída energetic-
ké účinnosti, které může dosáhnout při  
zahrnutí vlivu regulátoru, je A+++.

Venkovní jednotka AMS 10 je vysoce 
účinné tepelné čerpadlo systému vzduch- 
-voda s vysokým provozním rozsahem 
venkovní teploty. Toto zařízení ve 4 vý-
konových variantách má plynule regu-
lovaný výkon, který se vždy přizpůsobí 
aktuální potřebě tepla, a tak maximálně 
optimalizuje provozní náklady.

NIBE Split LUCIE: 
Efektivní systém  
pro vytápění, chlazení  
a ohřev vody
KOMBINACE NIBE SPLIT JE EKOLOGICKÝ A ENERGETICKY 
ÚSPORNÝ SYSTÉM, KTERÝ ZAJIŠŤUJE NEJEN VYTÁPĚNÍ  
A CHLAZENÍ INTERIÉRU, ALE TAKÉ DOSTATEČNOU ZÁSOBU  
TEPLÉ VODY. POKUD VLASTNÍTE MENŠÍ RODINNÝ DŮM SE 
STANDARDNÍ SPOTŘEBOU TEPLÉ VODY, JE PRO VÁS URČENA 
KOMBINACE TEPELNÉHO ČERPADLA AMS 10 S KOMPAKTNÍ 
VNITŘNÍ JEDNOTKOU LUCIE 200 SPLIT – NIBE SPLIT LUCIE.  
TUTO SESTAVU CHARAKTERIZUJE EFEKTIVNÍ  
PROVOZ AŽ DO -20 °C.

www.nibe.cz
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30
ROKOV

30 ROKOV NA TRHU TVORÍME DETAILY VÁŠHO DOMU. 

Zaoberáme sa výrobou a predajom stavebných profilov 
určených pre stavebníctvo.

www.celox.sk
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TRADIČNÁ USADLOSŤ STARÉHO HOSPODÁRSKEHO DOMU NA 
VEĽKEJ MAĎARSKEJ NÍŽINE SA PO REKONŠTRUKCII ZMENILA NA 
PÔSOBIVÉ BÝVANIE V DUCHU REŠPEKTOVANIA HODNÔT MINULOSTI 
SO SÚČASNÝMI POTREBAMI.

BÝVALÝ HOSPODÁRSKY 
STATOK ŽIJE ĎALEJ 
V PODOBE MODERNEJ 
DREVENICE

1
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1/ Klient si v tomto víkendovom dome želal vytvorenie priestoru, ktorý by mohol byť pre neho a jeho rodinu ideálnym miestom  
na útek pred stresom mestského života.
2/ Rôzne kútiky na posedenie, relax, viaceré pôchodzne plochy a terasy prirodzene členia celý areál domu.
3/ Centrálne nádvorie  je ohraničené z troch strán, čím sa vytvára pocit súkromia a útulnosti.

2

3
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1

22 Eko BÝVANIE/BYDLENÍ

Eko stavba/reportáž
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1/ Nábytková stena z dreva svojím vzhľadom imituje reálnu podobu drevenice v interiéri a je tiež praktickým úložným priestorom v dome.
2/ Farebné spektrum interiérového vybavenia je prevažne v svetlých zemitých odtieňoch.
3/ Sedenie na pohovke, pri barovom pulte alebo jedálenskom stole je vždy koncipované tak,  
aby bolo možné sledovať okolitú prírodu, ktorou je drevenica obklopená.

2

3
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1

2

1/ Knižnica bola vybudovaná ako samostatná biela kocka vyčnievajúca v exteriéri z drevenej konštrukcie budovy.
2/ Kuchyňa, jedáleň ale aj spoločenská obývacia miestnosť sú navzájom prepojené do jedného priestoru.
3/ Agátové stromy rastúce v bezprostrednej blízkosti domu poskytujú útočisko na relax a zahĺbenie sa do autentickej prírodnej atmosféry.
4/ Drevená strešná konštrukcia prepája dve krídla budovy a čiastočne zatieňuje priestor vonkajšej terasy s posedením.

Eko stavba/reportáž
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Zámerom architekta Andrása Varsány-
iho a  jeho spolupracovníkov bolo vyu-
žiť daný pôdorys statku so zachovaním 
pôvodnej dispozície stavby. Klient, kto-
rý v  dome dnes prechodne býva, si želal 
vytvorenie pokojného priestoru, ktorý 
by bol pre jeho rodinu ideálnym útočis-
kom pred stresom a  hektickým životom  
v Budapešti.  
Uprostred stromov okolitého agátového 
lesa vzniklo centrálne nádvorie budovy, 
ktoré je z troch strán ohraničené zeleňou 
a drevom. Hoci budova presne napodob-
ňuje orientáciu pôvodného statku, jej po-
loha bola ďalším využitím a doplnením 
drevených komponentov ako stavebných 
materiálov starostlivo korigovaná tak, 
aby objekt do prostredia zapadol čo naj-
plynulejšie. Okná situované po oboch 
stranách budovy umožňujú prenika-
nie svetla do interiéru z viacerých uhlov.  
To vytvorilo jasný a vzdušný priestor, 
ktorý je vo veľkej miere v kontraste  
s tmavšími miestnosťami takýchto tra- 
dičných domov.
Interiér ponúka majiteľom všetko po-
trebné na pohodlné a  komfortné býva-
nie. Okrem samostatného krídla pre ga-
ráž a  malú dielňu je budova inteligentne 
rozdelená na obytné priestory a spál-
ne, efektívne prepojené cez vonkajšie 
nádvorie, a chránené klubové priestory. 
Špeciálnou miestnosťou, ktorá bola spl-
neným prianím klienta, je moderná kniž-
nica, biela kocka vyčnievajúca z tradičnej  

drevenej konštrukcie. Táto časť domu sa 
svojou lokalizáciou začleňuje do lesa, čo 
je zaujímavé z  hľadiska dizajnového, ale 
aj praktického, pretože vytvára ideálne 
podmienky na čítanie, relaxáciu a  neru-
šené vnímanie prírody. Vonkajší priestor 
s  terasami,  pochôdznymi plochami rôz-
nej výšky a  vlastným bazénom priro-
dzene rozčleňuje exteriér a ponúka ďalší 
priestor na aktívny život i oddych. 

Pôvodné náradia, doplnky a prvky tradič-
nej poľnohospodárskej usadlosti boli v re-
konštruovanom dome opätovne využité. 
Niektoré z  nich len v  repasovanom pre-
vedení a  iné modernizované a  zasadené  
do priestoru, čím vkusne integrovali  
hodnoty z  minulosti do súčasného mo-
derného života. 

3

4
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V minulom vydaní magazínu sme té-
mu sebestačnosti v krtkodomoch už 
načrtli. Vtedy ste spomínali, že systém 
už testujete. Aké sú výsledky vašich sle-
dovaní?
Dáta ukazujú, že ak chcete vyrobiť dosť 
energie pre domácnosť cez virtuálnu ba-
tériu, je potrebné mať inštaláciu s po-
dobnými číslami voči spotrebe. Teda pre 
spotrebu 2 MWh/rok = 2,2 – 2,5 kWp   
inštaláciu, čo predstavuje 6 panelov po 
450 Wp. Byť sebestačný je už náročnej-
šie. V zatienených oblastiach (tesne pod 
Karpatmi či v Poprade) potrebujete na 
december 5-násobok spotreby. Návrat-
nosť je na úrovni životnosti (uvažovaná  
5 % ročná inflácia energií). Sebestačnosť, 
nezávislosť je dostupná, nie však lacná. 
Pri sebestačnosti sa nás veľa ľudí pýta na 
cenu. Som celkom šokovaný, keď niekto 
na cenu vlastnej energie povie, že drahá 
zbytočnosť. No na rovnakú cenu za ba-
zén či terasu s prestrešením povie, že sa 
to oplatí. 

Popíšte nám, prosím, čo je nevyhnutné 
vedieť o prechode na systém sebestač-
nosti? Dá sa naň prechádzať postupne 
alebo treba veci takpovediac prekopať 
„od základu“?
Sebestačnosť je hlavne zmena myslenia. 
Posledných 30 – 45 dní v roku bude sln-
ka dosť na bežnú domácnosť, pre práčku, 
sušičku, chladničku, varenie či PC. Ako 
doplnok kúrenia je potrebné drevo, cca  
1 – 1,5 prm/rok. Spraviť kúrenie na te-
pelné čerpadlo sa ukazuje ako možné 
iba v slnečných lokalitách. My sme na se-
bestačnosť prešli postupne. Napríklad 
je dobré naučiť sa vykurovať dynamicky. 
To znamená, že keď je slnečno (slnečný 
október či len dva dni v týždni v decem-
bri/januári), je vhodné prikúriť si z pre-
bytkov o  2 °C a ďalšie 2 dni brať z na-
akumulovaného tepla. Zabudnime na 
rovnakú teplotu po celý rok. Je to tech-
nokratické a nevhodné pre zdravie. V lete 
do 26 °C, v zime okolo 21 °C je ideál. Ak 
sa chcete naučiť žiť s fotovoltikou, treba  

SEBESTAČNÉ BÝVANIE – TÉMA, 
KTORÁ BY MALA ZAUJÍMAŤ 
KAŽDÉHO Z NÁS te
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Martin Pribila, 
špecialista na výstavbu

Eko stavba/rozhovor

BÝVANIE V DOMČEKU, V ZDRAVOM PROSTREDÍ, EKOLOGICKY 
A SEBESTAČNE. V DOMOCH, KTORÉ PROJEKTUJE MARTIN PRIBILA, 
NEMÁTE STAROSTI S KLIMATIZÁCIOU ANI REKUPERÁCIOU. 
KRTKODOMY SA STÁVAJÚ ČORAZ OBĽÚBENEJŠÍMI 
A ŽIADANEJŠÍMI NA CELOM SLOVENSKU. SNAHA  
O SEBESTAČNOSŤ, KTORÁ JE V KRTKODOMOCH 
UŽ TAKMER SAMOZREJMOSŤOU, 
SA VŠAK DÁ DOSIAHNUŤ AJ 
V INÝCH TYPOCH BÝVANIA. 
O TOM, KDE JE TO MOŽNÉ 
A ZA AKÝCH OKOLNOSTÍ, 
NÁM POROZPRÁVAL 
MARTIN PRIBILA, KTORÝ 
SA TÉME SEBESTAČNOSTI 
A EKOLOGICKÉHO ŽIVOTA 
VENUJE UŽ DLHÉ ROKY. 
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si skúsiť všímať svoju spotrebu aspoň po-
čas dvoch mesiacov, jeden daždivý me-
siac a potom ešte december, a až potom 
plánovať sebestačnosť. Dáta máte aj spät-
ne a inštalatér vám rád poradí s krátkou 
analýzou dát. 

Úschova energie na horšie časy (zima,  
dlhodobo zamračené) je hlavnou témou  
pri riešení sebestačnosti. Povedzme si  
o jej možnostiach, ale aj výhodách a ne-
výhodách jednotlivých úložísk.
Osobne sa celkom spolieham na vodík. 
V lete sú veľké prebytky, no brzdou se-
bestačnosti je skladovanie energie. Vo-
dík by to vedel vyriešiť ekologicky, aj keď 
jeho výroba je štvornásobne náročnejšia, 
ako jeho úžitok. Batéria, s prihliadnutím 
na ekonómiu, má kapacitu na 2 – 5 dní 
spotreby. Hmota domu uskladní energiu 
na 2 dni, voda v zásobníku na 1 – 5 dní. 
Zemina okolo krtkodomu uskladní teplo 
na 2 – 3 mesiace. Vodík na pol roka a dre-
vo, plyn, ropa na dekády. Vodík vieme na-

hradiť hneď v ďalšom lete, drevo trvá na-
hradiť 8 – 80 rokov. Plyn a ropa sa tvoria 
tisíc rokov? Z tohto vidíme, ako pristupo-
vať k energetickému cyklu a obnove. Prí-
roda funguje v bezodpadovom cykle a mi-
lióny rokov to funguje. 

Ťažké domy majú výhodu. Vedia naaku-
mulovať teplo v konštrukcii. Do konštruk-
cie tehlového domu z rokov 1950 viete 
naakumulovať ekvivalent až 0,5 MWh.  
Pri krtkodome vieme uložiť v zemine toľ-
ko, že pri 19 °C by sme nemuseli kúriť 
inak, ako fotovoltikou  a obyčajnou elek-
trickou špirálou. Hrubý prepočet mi vy-
šiel na zemnú batériu 5 MWh energie. 

Pre pórobetónové domy bude lepšie mať 
smart grid, teda pracovať s virtuálnou ba-
tériou. Je to veľké plus pre účty aj pre eko-
lógiu. Len treba mať na pamäti, že zim-
ná energetická šička je pokrytá plynom 
či uhlím. Spotrebu plynu viete cez smart 
grid redukovať o  70 – 80 %. Prosím, už 
zabudnime na 24 – 25 °C v zime v dome, 
ale aj na 22 °C v  dome v lete. Z veľkých 
teplotných rozdielov vonku/vnútri sú ko-
lapsy. V letných horúčavách to vidno. Tr-
pia deti aj seniori. 

Ukladanie energie v batériách je vhodné 
len na krátko. Pri A0 domoch by vám sta-
čil elektrický pick-up a vydržíte 10 – 14 
dní dažďa z batérie auta. Toto sa mi zdá 
byť skvelé. Dokonca tie EV autá už stoja 
menej, ako keď si kúpite batériu bez auta. 
Pri sebestačnej inštalácii vieme z prebyt-
kov 6 mesiacov živiť auto s priemerným 
ročným nájazdom 25 000 km. 

V čom vidíte najväčší problém vôbec pri 
téme riešenia sebestačnosti domácnos-
ti ako takej?
Ak máte prebytok, začnete plytvať. Udr-
žať sa, to je najťažšie. A prekonať tie úvod-
né investície. Technicky máme 12,5 kWp 
inštaláciu a potrebujeme 1,5 prm  dreva 
za rok. Dom má 135 m² vykurovanej plo-
chy a žijeme v ňom štyria vrátane bábät-

ka. Práca z domu, denné varenie doma 
a každý deň aspoň jedna práčka plienok 
je samozrejmosťou. Batériu máme ako 
z malého 3-dverového auta. Úplne mini 
inštalácia. Dom má podľa noriem ener-
getickú triedu B (reálna spotreba je A0).    
 
Môžeme sebestačnosť riešiť všetci, bez 
ohľadu na miesto bývania, vek domu, 
energetickej požiadavky domácnosti, 
počtu obyvateľov domu?
Každý zo spomenutých bodov zaváži. Po-
viem príklad. Stavali sme v rokoch 2011 
– 2014. Podobne veľké domy stavané  
v rovnakom období majú tri až päťnásob-
ne vyššie spotreby. Dôvod je akumulácia 
tepla v konštrukcii či zateplenie. Kto má 
ťažkú stavbu a veľa zateplenia, má šancu 
na sebestačnosť. Piecka je na doplnenie 
podmienkou. 
Pozeral by som sa na smart grid. To dáva 
ekonomicky aj ekologicky najväčší zmy-
sel. Mať 10,5 mesiaca vlastnú energiu 
a 1,5 mesiaca potrebovať drevo či ener-
giu zo siete, tak môžete mať, povedz-
me, 5 kWp inštaláciu. Pri sebestačnos-
ti v tom istom dome potrebujete 12 kWp  
a batériu dvojnásobnú. Aj preto je lepšie 
ísť do sebestačnosti postupne.
 
Čo vás osobne v súvislosti so sebestač-
nosťou najviac teší, ktoré pokroky si vá-
žite a aké máte najbližšie plány?
Príroda pracuje v uzavretých cykloch. 
Technologicky vieme všetko spracovať do 
novej podoby alebo energeticky zhodno-
tiť. Hľadáme spôsoby, ako známe techno-
lógie priniesť do praxe. Ako splniť certifi-
káciu aj požiadavky klientov na estetiku  
a pôžitok. Recyklovaný betón, ktorý ne-
rozoznáte od nového betónu. Recyklo-
vané batérie z EV áut. Teší nás fungujú-
ci systém, cyklus vody, kedy si vystačíte 
s vodou z pozemku. Aktuálne začal fun-
govať energetický systém, kedy si vysta-
číte so zdrojmi pozemku. Pripravujeme 
uzavretý systém hospodárenia s vodou 
pre školu. Hľadáme firmu, ktorá by sa do 
uzavretého vodného cyklu pustila tiež. 

www.krtkodom.sk
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Za relatívne krátke obdobie piatich rokov 
sa PPS Design dokázala kvalitatívne pre-
pracovať medzi top spoločnosti na slo-
venskom trhu. Po krátkom čase sa okrem 
skutočnosti prirodzeného získavania zá-
kaziek na základe spokojných referencií 
už obslúžených klientov prepracovali aj 
do povedomia špičkových architektonic-
kých ateliérov a projektantov. 

Ponuky na rôzne spolupráce pri realizáci-
ách rodinných domov alebo občianskych 
stavieb prirodzene zvyšujú kredibilitu 
spoločnosti, pretože väčšina zákazníkov 
chce zveriť výstavbu spoločnosti, ktorá 
rozumie svojej práci a dokáže poskytnúť 
patričnú záruku na vykonané dielo.

Pri výstavbe a kvalite domov spoločnosť 
poskytuje zmluvne garantovanú záruku 

120 mesiacov, čo je v porovnaní s konku-
renciou nadštandardná služba. Pre ob-
jektívne posúdenie kvality kontroluje rea-
lizáciu externý stavebný dozor, ktorého si 
zabezpečuje investor samostatne. 

„Pozitívne referencie nám zaručili prácu na  
projektoch, ktoré sú v mnohých ohľadoch 
odlišné a  vymykajúce sa bežným stav-
bám, najmä objemom prác,“ ozrejmuje 
Patrik Pytel, konateľ a riaditeľ spoločnos-
ti PPS Design. „Ako jednoduchý príklad 
môžeme uviesť rodinný dom, ktorému re-
alizujeme fasádu, a kde okná a zasklenie 
stálo investora  viac ako štandardný ho-
lodom v Senci. Neznamená to však, že by 
sme sa vyhýbali menším stavbám a drob-
ným zákazkám alebo čiastkovým realizá-
ciám. Každý projekt je pre nás pracovnou 
výzvou.“

www.ppsdesign.sk

Eko stavba/tipy

VYSNÍVAJTE SI DOM 
NA KĽÚČ OD PROFESIONÁLOV  
BEZ STAROSTÍ BÝVANIE BEZ STAROSTÍ? MÁTE POZEMOK 

A ZVAŽUJETE STAVBU DOMU? DOMY NA 
KĽÚČ OD PROJEKTU AŽ PO KOLAUDÁCIU 
A SYMBOLICKÉ ODOVZDANIE KĽÚČA 
REALIZUJE SPOLOČNOSŤ PPS DESIGN, 
KTORÁ SA KLIENTOM POSTARÁ O KOMPLETNÉ 
SLUŽBY V OBLASTI STAVEBNÍCTVA.
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Ako hlavnú náplň práce PPS Design je 
možné vyzdvihnúť murované a železobetó-
nové konštrukcie, hrubé stavby, zateplenie 
a revitalizáciu fasád, ploché strechy, mon-
táž tvrdých krytín a  realizácie interiérov. 
Portfólio sa snažia v spoločnosti každý rok 
rozširovať, služby kompletizovať, a tým po-
skytnúť čo najkomplexnejšie služby. Den-
ne sa v snahe dosiahnutia čo najlepších vý-
sledkov rozširuje aj spolupráca s  lídrami 
v oblasti stavebníctva a obchodu na celom 
slovenskom i českom trhu. Flexibilita, ako 
aj rýchla odozva pri riešení dispozičných 
zmien, konštrukčných detailov a atypic-
kých prvkov k maximálnej spokojnosti zá-
kazníka, sú taktiež firemnou prioritou.

29Eko BÝVANIE/BYDLENÍ
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ZENOVÉ ÚTOČISKO
vzdáva hold živlu vody i prírode

Hlavným centrom otvoreného priestoru sú strechy domov vy-
budované v starobylom čínskom štýle s prítomnosťou mnohých 
vodných prvkov. Strechy pokrývajú škridle typu imbrex a tegula, 
ktoré sa oddávna používali ako vodotesná a odolná strešná kry-
tina bez potreby ďalšej hydroizolácie. 
„Snažili sme sa upriamiť pozornosť na dôležitosť a silu živlu vo-
dy a  samotné hospodárenie s  dažďovou vodou. Strechy nás na 
jednej strane chránia pred nepriazňou počasia, ale ak sa za-
myslíme, vieme nakumulovanú vodu zmysluplne a hospodár-

ne využiť. A zvlášť v tomto meste nás môže systém hospodáre-
nia s vodou aj ochrániť, pretože Shaoxing býva často sužovaný 
záplavami,“ hovorí hlavný architekt stavby zo spoločnosti Trop. 
Zadržiavanie vody a jej využitie je aj v tomto projekte úzko späté 
s ekológiou a prírodou. Zelená prírodná výsadba celého verejné-
ho priestoru je tu veľmi rozmanitá a podporujúca biodiverzitu. 
Zeleň je plynulo zakomponovaná do strešných terénov a kombi-
novaná s umeleckými inštaláciami, priestormi na posedenie, in-
tegrovanými vodnými prvkami, kanálmi, mostami a priestormi 
na prechádzky a meditácie. 
Na území s rozlohou viac ako 6-tisíc metrov štvorcových sa vďa-
ka tradičným zenovým myšlienkam vytvára niekoľko samostat-
ných priestorových atmosfér. Ekologická prírodná výsadba, vy-
soké stromy, drobné a farebné rastliny a kvetena evokujúca lúčny 
porast pôsobia majestátne, avšak zároveň evokujú pokoru voči 
prírode, kultúre i tradícii ako takej. 

INTEGRÁCIU TRADÍCIE A INOVÁCIE ZAUJÍMAVÝM 
SPÔSOBOM UCHOPILI KRAJINNÍ ARCHITEKTI 
V ČÍNSKOM MESTE SHAOXING. POZDĹŽ TOKU 
RIEKY YANGTZE VYTVORILI ODDYCHOVÝ 
VEREJNÝ PRIESTOR PRE VEREJNOSŤ, KTORÝ 
OKREM SVOJEJ RELAXAČNEJ FUNKCIE 
SPĹŇA AJ PRAKTICKÉ ÚLOHY SPOJENÉ SO 
ZADRŽIAVANÍM VODY. CELÝ PROJEKT BOL 
VYTVORENÝ V SÚLADE S MYŠLIENKAMI 
TUNAJŠIEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA.
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1

2

3

1/ Zastrešené svahy kombinujú  
prírodný prvok a techniku odvádzania 
prebytočnej dažďovej vody.

2/ Integrované vodné prvky  
sú súčasťou celého komplexu.

3/ Zadržiavaná voda je využitá  
ako súčasť umelo vytvorenej vodnej  
siete kanálov a jazierok.
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3

4

4

1/ Svoje miesto majú v špeciálne vymedzených priestoroch tunajšie osvedčené dreviny.
2/ Pásy zelene sú koncipované ako inštalácia evokujúca lúčny porast. Kombinované sú s vhodným typom osvetlenia.
3/ Hlavný vstup do budovy víta návštevníkov kopcovitým zakvitnutým terénom v pozadí schodiska.
4/ Bočný pohľad na hlavnú budovu areálu zenového útočiska.
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NAŠE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE JE ČORAZ VIAC ZAŤAŽOVANÉ ČINNOSŤOU VEĽKOPODNIKOV, 
ROZSIAHLYM, NADMERNÝM ODLESŇOVANÍM, PLYTVANÍM VODOU, ZNEČISTENÍM PÔDY, VODY  
A OVZDUŠIA. ZÁSOBY FOSÍLNYCH ENERGETICKÝCH ZDROJOV NA ZEMI SA ČORAZ VIAC  
ZMENŠUJÚ, DÔSLEDKOM ČOHO DOCHÁDZA K ZVYŠOVANIU CENY ENERGIÍ. VYUŽÍVANIE 
OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE MÔŽE BYŤ TÝM NAJVHODNEJŠÍM, NAJHOSPODÁRNEJŠÍM  
A NAJDÔLEŽITEJŠÍM DLHODOBÝM RIEŠENÍM PRE ĽUDSTVO.

Stavebníctvo má obrovský vplyv na životné prostredie, preto je 
namieste otázka, prečo by okrem základnej úlohy ochrániť naše  
domovy a naše hodnoty, nemohla strecha plniť ešte aj úlohu  
aktívneho, ekologického, čistého a bezpečného zdroja energie? 

Životodarná energia Slnka je nevyčerpateľná, preto spoločnosť 
Mediterran Slovakia, s. r. o., výrobca strešnej krytiny Terran,  
využívajúc neobmedzenú silu prírody vytvorila revolučnú novin-
ku vo forme nových solárnych strešných škridiel, Generon.

ESTETICKÉ A EKOLOGICKÉ RIEŠENIE  
BEZ KOMPROMISOV

Terran Generon je strešná krytina s integrovaným solárnym člán-
kom, ktorý má také isté vlastnosti ako ostatné súčasne vyrába-
né produkty firmy Mediterran Slovakia (odolnosť proti mra-
zu, presné rozmery, vodonepriepustnosť, povrchová ochrana), 
ale na povrch tejto krytiny sú integrované solárne články takým 
spôsobom, že spôsob ich ukladania a vzhľad sa takmer zhodujú  

TERRAN GENERON  
– Nová generácia strešnej krytiny

Eko stavba/tipy
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s  klasickými škridlami a ich pôvodná 
ochranná funkcia na celej ploche stre-
chy je dokonale zabezpečená. Škridla Ge-
neron zároveň inovatívne využíva obno-
viteľný zdroj energie a tým vám ponúka  
nielen estetické, ale aj ekologické riešenie 
bez kompromisov.

PREČO MÁME VYUŽÍVAŤ 
SLNEČNÚ ENERGIU? 

1. Chceme chrániť naše životné prostre-
die. Počas prevádzky neprodukujeme 
plyny vytvárajúce skleníkový efekt, ani 
žiadne škodliviny. 

2. Chceme ušetriť peniaze. Slnečná ener-
gia je zadarmo a môžeme rátať s predví-
dateľnou dobou návratnosti investície. 

3. Chceme sa pripraviť na budúcnosť.  Sme 
zodpovední za naše životné prostredie  
a za život budúcich generácií.

Terran Generon 
– Nová generácia 
strešnej krytiny
Solárny článok integrovaný do 

strešnej krytiny je revolučná inovácia, 

ktorá poskytuje odbornú odpoveď 

na technologické výzvy 21. storočia. 

Terran Generon je:

ESTETICKÝ

Vkusné riešenie bez 

kompromisov.

jednou strechou.

SYSTÉMOVÝ

Kompletné riešenie  

na zastrešenie striech  

a výrobu solárnej energie.

jednou strechou.

INTEGROVANÝ

Ochrana a obnoviteľná 

energia pod jednou 

strechou.

jednou strechou.

JEDNODUCHÝ

Jednoduchá, efektívna, 

rýchla a bezpečná 

montáž.

jednou strechou.

L porovnanie štandardných solárnych 
modulov a výrobku Terran Generon 
Škridla so solárnymi článkami sa 

dá úplne zapustiť do roviny strechy, 

tým vôbec neruší vzhľad okolia.

www.terran.sk
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Ako u vás vznikol nápad vyrábať tiny  
houses?
Pracujem v stavebníctve 17 rokov. Pozorne 
sledujem vývoj trhu. V posledných rokoch 
sme zaznamenali rastúci dopyt po men-
ších domoch. V tom istom období sme do-
stali niekoľko dopytov práve na tiny houses. 
Rozhodli sme sa zareagovať a spustili sme 
ich výrobu. Prvý prototyp domu sme vyro-
bili v roku 2018, a ten sa okamžite predal. 
Odvtedy vyrábame tiny houses naplno.

Vaše tiny houses sa od konkurencie vý-
razne líšia nielen dizajnom, ale aj mate-
riálovým a technickým zložením – sú to-
tiž z ocele. Priblížte nám výhody takejto 
stavby.
Naše oceľové konštrukcie vyrábame z vyso-
kopevnostnej pozinkovanej ocele. Úspech 
každého projektu spočíva v detailnej prí-
prave. Návrh a dizajn domu vzniká vo  
veľmi „múdrom“ softvéri. V tomto softvéri  
navrhneme oceľovú konštrukciu domu v 

3D. Tento softvér zároveň spočíta nielen 
statiku nosnej konštrukcie, ale aj celého 
domu. V tomto štádiu rovnako navrhne-
me trasy pre inštalácie (voda, elektrika, vy-
kurovanie či klimatizácia). Následne soft- 
vér pripraví export do nášho CNC zariade-
nia, ktoré konštrukciu tiny house vyrobí za 
zhruba dve hodiny. Napriek veľmi krátke-
mu času výroby pracuje naše CNC zariade-
nie s maximálnou odchýlkou len 1 mm. Vy-
robené diely sa následne zoskrutkujú, čím 
vznikne mimoriadne kvalitná a presná kon-
štrukcia tiny house. A to všetko v krátkom 
čase.

Priblížme si technické parametre nos-
nej konštrukcie.
Nosná konštrukcia je vyrobená z vysoko-
pevnostnej pozinkovanej ocele a má najlep-
ší pomer medzi vlastnou váhou a nosnos-
ťou. Takáto konštrukcia je teda mimoriadne 
pevná, odolná a ľahká. Naša konštrukcia 
zároveň nehostí škodcov (hlodavce, hmyz), 
plesne alebo huby. Má teda prakticky ne-
obmedzenú životnosť, ktorá pretrvá aj nie-
koľko ľudských životov. A to bez nárokov na 
údržbu. Naša konštrukcia výborne odolá-
va nárazovým vetrom, ktorých v poslednej  
dobe pribúda. 

Aký je čas realizácie kompletnej stavby 
tiny house?
Čas výstavby dokážeme skrátiť oproti kla-
sickým stavebným metódam až o  80 %.  
V praxi to znamená, že klasický dom sa 
môže stavať aj dva roky. My dokážeme 
dom postaviť za dva až tri mesiace. V prí-
pade tiny houses, ktoré montujeme v ha-
le, je čas výstavby len cca 10 dní – do štá-
dia holodom. Je totiž veľký rozdiel v tom, 
či vlastnému bývaniu alebo rekreačnému 
domu obetujete roky života, alebo len nie-
koľko mesiacov.

V ponuke máte až sedem tipov rôznych 
domov. V čom sa od seba líšia?
Hlavný rozdiel je v usporiadaní vnútorné-
ho priestoru. Domy sa líšia v tom, ako je 
v nich vyriešená spálňa. Napríklad SAN-
TA LUCIA – náš najmenší model, má na 
spanie určený tzv. loft. Je to vyvýšená po-
desta, ktorá slúži na spanie. Ostatné do-
my, ktoré sú dlhšie, majú osobitnú spálňu. 
V ponuke máme aj model ECO MODUL, 
ktorý má až dve spálne. 
Ďalším rozdielom je orientácia hlavného 
vstupu. Ten je vyriešený cez prednú časť 
domu alebo z jeho bočnej strany. Tento pa-
rameter sa sleduje hlavne s ohľadom na 

PROFESIONÁLI A DETAILISTI. 
MILUJÚCI ŽIVOT, SLOBODU  
A NADČASOVÝ DIZAJN. POD 
ICH RUKAMI A KNOW-HOW 
VZNIKAJÚ JEDINEČNÉ DOMY 
TINY HOUSES NA KOMFORTNÉ 
A CELOROČNÉ BÝVANIE. 
JEDNODUCHOSŤ VÝSTAVBY, 
TRVÁCNOSŤ, EKOLOGICKÝ 
PRÍNOS A ŠIROKÉ VYUŽITIE SÚ 
LEN NIEKTORÉ Z HLAVNÝCH 
VLASTNOSTÍ TÝCHTO STAVIEB. 
O TINY HOUSES SME SA 
ROZPRÁVALI S MAJITEĽOM  
A KONATEĽOM SPOLOČNOSTI 
TINY REPUBLIC – DANIELOM 
FINĎOM.

MODULÁRNE DOMY TINY HOUSES  
na komfortné celoročné bývanie

Eko stavba/ROZHOVOR
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pozemok, na ktorom bude dom umiestne-
ný. Posledným výrazným rozdielom je di-
zajn. Naše modely sa na pohľad líšia rie-
šením strechy (sedlová, pultová, rovná) 
alebo vyhotovením fasády domu.

O ktorý z vašich domov je najväčší záu-
jem? A ktorý je vaším favoritom?
Jasným lídrom v predaji je náš model FU-
GAZZI. V tesnom závese za ním je náš naj-
kompaktnejší model SANTA LUCIA. Keď 
budem vyberať srdcom, môj najobľúbenej-
ší dom je ALEXANDRIA, pretože má veľ-
koryso riešenú obývaciu časť. Tento model 
má aj veľkorysú spálňu, ktorá má, navyše, 
priamy výstup do exteriéru cez balkónové 
dvere. V tomto dome sa okrem spálne na-
chádza aj loft, takže sa tu pohodlne ubytu-
jú až štyri osoby.
Ak by som si vyberal dom ako pragmatik, 
vybral by som si ECO MODUL. Tento mo-
del má dve spálne, a pritom má stále veľko-
ryso vyriešený obývací priestor. Takže do-
káže ubytovať až 6 osôb.

Vyrábate si oceľové konštrukcie sami, 
alebo ich dovážate?
Áno, oceľové konštrukcie si vyrábame sa-
mi, a to od roku 2016. Máme aj vlastné 
projekčné oddelenie, ktoré tieto konštruk-
cie navrhuje.

Na čo všetko je možné využiť vaše domy?
Využitie našich domov má veľmi široké 
spektrum. Naši zákazníci si ich primár-
ne vyberajú na bývanie, resp. ako rekreač-
ný objekt. Zároveň sme vyrobili už niekoľ-
ko domov, ktoré slúžia na komerčné účely. 
Máme za sebou niekoľko zákaziek pre gas-
tro sektor (kebab, pizza či kaviareň) a nie-
koľko predajní. Nedávno sme dokončili 
požičovňu elektrobicyklov.

Sú vaše domy vhodné aj na celoročné bý-
vanie?
Áno, naše domy sú priam ideálne na celo-
ročné bývanie. Do všetkých modelov mon-
tujeme okná s trojitým sklom. Zároveň má 
celková skladba konštrukcie domu veľký 
tepelný odpor. S tým súvisia mimoriad-
ne nízke prevádzkové náklady. Jediný po-
myselný kompromis v  porovnaní s  „kla-
sickým“ domom je vo veľkosti domu. Po 
každej inej stránke ide o vyspelé domy, 
ktoré prísne normy nielen spĺňajú, ale ich 
aj prekračujú. Takže naše domy sú plno-
hodnotné, „dospelé“ domy, len v menšom 
balení. 

Majú na Slovensku ľudia voči tomuto 
materiálu stále predsudky?
Slovensko je krajina plná tradícií. To, samo-
zrejme, platí aj v stavebníctve. Takže ľudia 

majú isté predsudky. A to najmä z dôvodu, 
že sa s naším typom konštrukcie ešte ne-
stretli. Ak si však otvoria myseľ, veľmi rých-
lo príjmu tento spôsob výstavby. Tu chcem 
ešte uviesť, že konštrukcie z tenkostennej 
ocele nie sú žiadna novinka. Tento typ vý-
stavby sa začal používať pred viac ako šty-
ridsiatimi rokmi vo Fínsku a o niečo neskôr 
v Kanade. A do dnešného dňa má tento typ 
výstavby rastúcu tendenciu, keď vytláča 
nielen drevené stavby, ale aj stavby z tehiel 
či betónu. Takže predsudky sú jedna vec. 
No fakty hovoria sami za seba.

Čo všetko sa vám už podarilo z oceľovej 
konštrukcie postaviť?
Škála výstavby je pomerne široká. Začali 
sme radovou výstavbou rodinných domov. 
Následne sme postavili sériu rodinných 
domov a rôznych prístavieb. Pokračovali 
sme výstavbou výrobných a skladovacích 
priestorov. Medzi väčšie projekty patrí 
nadstavba piateho a šiesteho podlažia na 
existujúci objekt, kde vzniklo 27 bytov.  
V súčasnosti staviame štvorhviezdičkový 
hotel v centre krajského mesta. 

Akým argumentom by ste presvedči-
li človeka, ktorý váha medzi stavaním 
„klasického“ domu a kúpou toho vášho?
Hlavné argumenty sú kvalita, nízke pre-
vádzkové náklady a krátky čas výstavby. 
Každému záujemcovi vždy ukážem nie-
ktorý z našich domov, aby mal predstavu o 
konečnom vyhotovení stavby. Pri obhliad-
ke sa nakoniec zhodneme v tom, že naše 
domy pôsobia plnohodnotne. A teda ich 
môžeme považovať za plnohodnotnú ná-
hradu klasických stavebných metód.

S akými otázkami sa pri rozhovoroch so 
záujemcami stretávate najčastejšie?
Väčšina otázok súvisí s počiatočnou ne-
dôverou v náš stavebný systém. Dostáva-
me otázky, či takáto stavba „vydrží“ alebo 

či má certifikát. Potom sa ľudia zaujíma-
jú aj o to, koľko podlaží je možné z nášho 
systému postaviť a podobne. Na všetky 
otázky odpovedáme na základe známych 
faktov. Naše stavby sú odolnejšie v porov-
naní s klasickými stavbami. Naše stavby 
sú riadne certifikované nielen na Sloven-
sku a v EÚ. Sú certifikované na celom sve-
te. Z nášho systému je možné v súčasnosti 
postaviť aj napríklad šesťpodlažnú bytov-
ku a podobne.

Máte v rámci svojej práce pokryté celé 
Slovensko alebo spolupracujete aj s iný-
mi spoločnosťami? Plánujete aj expan-
ziu do zahraničia?
Veľmi sa tešíme, že záujem zákazníkov na 
Slovensku má stále stúpajúcu tendenciu. 
Od roku 2017 sme zatiaľ každý rok zdvoj-
násobili našu produkciu. Záujem teda jed-
noznačne rastie. Na Slovensku máme nie-
koľko partnerských firiem. Naše produkty 
sa už predávajú aj v zahraničí. A to nielen 
naše oceľové konštrukcie, ale aj naše tiny 
houses.

www.tinyrepublic.sk

Tel: +421 -(0)907 292 665

info@tinyrepublic.sk
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Pre našu krajinu, ale aj oblasť celej vý-
chodnej Európy je výhradným dodáva-
teľom tohto materiálu spoločnosť Triton 
Slovakia. S konateľom spoločnosti Slavo-
mírom Gogoľom sme sa rozprávali, o aký 
materiál ide, pre aké stavby a  povrchy je 
vhodný, ale aj o tom, aké sú jeho benefity, 
možnosti aplikácie a životnosť.
„Triton – materiál, ktorého sme výhrad-
ným distribútorom, by sa dal charakte-
rizovať ako bezpečná a  netoxická tekutá 
technológia na báze gumy. Aplikovať sa 
môže na rôzne povrchy, prioritne je vyu-
žívaná na strechy starých, ale aj nových 
domov. Jej výhodou je, že sa nemusí od-

straňovať pôvodná strecha, len sa vyčistí 
silným tlakom vody, všetko na nej zostáva 
a aplikuje sa vrstva Tritonu. Nevzniká tak 
žiadny odpad a záruku na kvalitu a nepo-
škodenie materiálu poskytujeme klientovi 
na obdobie 10 – 20 rokov. Po uplynutí toh-
to času sa môže znovu aplikovať nový ná-
strek,“ približuje Slavomír Gogol základné 
vlastnosti materiálu. 
Čo sa týka aplikácie, spoločnosť Triton 
Slovakia je distribútorom materiálu, avšak 
klientom dokážu odporučiť certifikova-
né firmy, ktoré celú plochu a nástrek ma-
teriálu realizujú. Ako ale majiteľ dodáva, 
na menšie plochy si aplikáciu materiálu  

Hydroizolačný materiál budúcnosti  
od spoločnosti Triton Slovakia

ZATEKANIE STRIECH, OCHRANA PROTI KORÓZII, IZOLÁCIA PROTI VLHKOSTI I SPODNÝM VODÁM. 
TIETO A EŠTE DESIATKY ĎALŠÍCH VYUŽITÍ MÁ EKOLOGICKÝ A NETOXICKÝ MATERIÁL PRIEMYSELNEJ 
KVALITY TRITON. V USA MÁ JEHO APLIKÁCIA A VYUŽITIE VIAC AKO 40-ROČNÚ TRADÍCIU.  
S JEHO VLASTNOSŤAMI SÚ SPOKOJNÍ AJ TÍ NAJNÁROČNEJŠÍ KLIENTI. VYUŽÍVAJÚ HO NAPRÍKLAD 
V NÁMORNÍCTVE, LETECTVE, STAVEBNÍCTVE I V MNOHÝCH ĎALŠÍCH ODVETVIACH. STRECHY 
OD SPOLOČNOSTI TRITON MAJÚ NAPRÍKLAD VO VÝSKUMNOM CENTRE NASA, NA BUDOVE 
AMERICKÉHO NÁMORNÍCTVA V KALIFORNII, ALE AJ AKO HYDROIZOLÁCIU BETÓNOVÝCH  
TUNELOV POZDĹŽ PANAMSKÉHO PRIEPLAVU. 

Eko stavba/tipy
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dokáže bez problémov urobiť aj šikovný 
majster svojpomocne. 
„Využitie hydroizolačného materiálu Tri-
ton je skutočne široké,“ začína výpo-
čet konkrétnych oblastí Slavomír Gogoľ. 
„Strechy nových domov, rekonštruované 
strechy, šikmé i  rovné, veľké strešné plo-
chy výrobných hál, obchodných centier, 
fabrík, telocviční, škôl i  iných komerč-
ných a  súkromných budov aj panelových 
domov. Rovnako je ideálny na hydroizolá-
ciu bazénov, zásobníkov pitnej vody, spod-
ných izolácií proti vlhkosti a tlakovej vode, 
a  tiež ako antikorózna ochrana konštruk-
cií.“ Zabudnúť by sme nemali ani na ďalšiu 

podstatnú vlastnosť tohto materiálu, a  to 
je jeho samozhášacia schopnosť. Preto bý-
va využívaný aj ako stena, ktorá zabraňuje  
šíreniu požiaru.
Základným materiálom spoločnoti  
Triton je TRITOFLEX 2K. Ide o rých-
loschnúcu dvojzložkovú membránu z  te-
kutej gumy, ktorá je na vodnej báze  
a  nanáša sa striekaním v jednej vrstve ľu-
bovoľnej hrúbky. Táto bezšvová membrá-
na sa využíva na regeneráciu a  obnovu 
striech, hydroizoláciu i ochranu proti ko-
rózii. Jednozložková membrána s  ozna-
čením TRITOFLEX 1K je určená na do-
datočné opravy, krycie oplechovanie, 

hydroizolačnú alebo antikoróznu ochra-
nu. Má totožné vlastnosti ako 2K, avšak 
je hustejšia a určená na aplikáciu priamo 
z vedra. 
Na vrstvu Tritoflexu sa môže aplikovať 
TRITOCRYL 1K. Tento prémiový elasto-
mérový akrylový strešný náter na báze vo-
dy s nízkym obsahom VOC spomaľuje de-
gradáciu zložiek strešného systému tým, 
že vytvára ochrannú bariéru proti slnku 
a  iným poveternostným vplyvom. Odrá-
ža 85 % slnečného žiarenia a  neabsorbu-
je teplo, čiže zostáva chladný aj pri najvyš-
ších teplotách, znižuje prestup tepla cez 
strechu minimálne o 5 °C. 

TRITON SA ZAMERIAVA  
NA RIEŠENIA, KTORÉ SÚ:

ODOLNEJŠIE
• bezšvové a samoukončovacie
• flexibilita a pevnosť priemyselnej kvality
• požiarne odolné a schválené  

na použitie v oblastiach  
s výskytom hurikánov

• odolné voči krupobitiu a chôdzi
• časovo neobmedzená odolnosť  

voči tvorbe mlák
• okamžitá odolnosť voči dažďu
• jednoduchá oprava a údržba

BEZPEČNEJŠIE

• na báze vody, bez prchavých 
organických zlúčenín (VOC), 
bezpečnejšie pre pracovníkov

• nerušivé inštalácie, bezpečnejšie  
pre obyvateľov budovy

• bez zápachu a škodlivých alebo 
horľavých chemikálií

• bez nutnosti používať zdroj plameňa, 
horúce alebo vysokotlakové zariadenia

• predchádzajú tvorbe zbytočného 
odpadu, bezpečnejšie pre planétu

• protišmykový povrch  
pre zvýšenie bezpečnosti

INTELIGENTNEJŠIE

• znižujú náklady na prevádzku a údržbu
• udržateľné a neobmedzene 

obnoviteľné
• znižujú celkové prevádzkové  

náklady počas celej doby životnosti
• rozumné, komplexné záruky
• rýchloschnúca technológia  

skracuje čas aplikácie
• riešenia prispôsobené na mieru  

a navrhnuté tak, aby vydržali
• všetky materiály sa dajú  

aplikovať priamo na tepelnú  
izoláciu – polystyrén, styrodur,  
pir doska

www.tritonslovakia.sk
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OD NÁPADU AŽ PO REALIZÁCIU

Ak zvážime, aké obrovské množstvo vriec 
sa ročne nazbiera už len na jednom stave-
nisku, stojí za to pouvažovať o alternatíve. 
Dokonca o takej, ktorá presahuje rámec re-
cyklácie. Táto odvážna úvaha sa v  začiat-
koch zdala až futuristická a nereálna. Poda-
rilo sa však vyvinúť produkt, ktorý svojimi 
vlastnosťami nemá konkurenciu.

Odvážnou, no reálnou myšlienkou bolo vy-
vinúť funkčné balenie, vďaka ktorému sa 
môže stať obal súčasťou produktu a dokon-
ca ho ešte aj obohatiť. S touto víziou a ve-
domím, že recyklácia vriec v stavebníctve 
je stále v plienkach, sa skupina odborníkov 
pustila do vývoja produktu. 

Veľkou výzvou bolo hľadanie správne-
ho materiálu na báze papiera, ktorý bude 

schopný rozpustiť sa pri miešaní a, navy-
še, zlepšiť spracovateľské vlastnosti betó-
novej zmesi. Išlo o  naozaj priekopnícku 
spoluprácu niekoľkých oddelení v  oblas-
ti stavebných materiálov, ale podarilo sa 
vyvinúť obal, ktorý je schopný prijať aj 
tieto náročné výzvy. Interdisciplinárne 
riešenie bolo vyvinuté v inovačnom cen-
tre Baumit.

Výsledkom je Baumit ALL IN Betón pre 
dom a záhradu – výrobok, ktorý sa celý aj 
s vrecom vhodí do miešačky a tam sa stane 
súčasťou zmesi. Betón sa tak v tomto pro-
cese, kedy sa vrece samo rozpustí, dokon-
ca obohatí o prírodné vlákna, ktoré zlepšu-
jú jeho vlastnosti. Výsledkom je efektívne, 
bezodpadové a ekologické riešenie s nízkou 
prašnosťou.

KAŽDÝ, KTO MÁ SKÚSENOSTI 
S BETÓNOVANÍM, VIE, ŽE PRI 
MANIPULÁCII S BETÓNOVÝMI 
VRECAMI NEZABRÁNIME 
PRAŠNOSTI. OKREM TOHO 
SA MUSÍME POPASOVAŤ 
AJ S ODPADOM, KTORÝ 
PO BETÓNOVANÍ VZNIKÁ 
A PAPIEROVÉ VRECIA 
ZLIKVIDOVAŤ. PRÁVE NA TOTO 
SA BAUMIT ZAMERAL PRI 
VÝVOJI NOVÉHO PRODUKTU. 
A VÝSLEDOK? JEDINEČNÉ 
EKOLOGICKÉ RIEŠENIE, KTORÉ 
NEMÁ KONKURENCIU!

Od takého základného stavebného mate-
riálu, akým je betón, by málokto očakával 
možnosti inovácie či zlepšenia vlastností, 
alebo pokrok z hľadiska ekológie.  

Betón – rokmi overený a udržateľný sta-
vebný materiál balený vo vreci, pozná kaž-
dý. Očakávame aj to, že pri manipulácii 
s ním sa nevyhneme prašnosti. Práve ten-
to moment bol spúšťačom otázky, či sa pri 
sypaní do miešačky nedá vytváranie pra-
chu zmierniť, alebo dokonca odstrániť. 
Ďalšou otázkou zostávalo, ako sa popa-
sovať čo najekologickejšie aj so samotným 
obalom.

„Nevidím dôvod, aby sa to nedalo zmeniť,“ 
povedal si Robert Schmid, majiteľ spoloč-
nosti Baumit, a poveril oddelenie výsku-
mu a vývoja, aby sa zamyslelo, ako vyriešiť 
tento problém. Takmer o dva roky neskôr 
sa zrodilo prvé samorozpustné vrece na 
suché zmesi na svete.

Eko sTAVBA/tipy

BETÓNOVÉ VRECE, KTORÉ SA 
ROZPUSTÍ V MIEŠAČKE AJ S OBALOM
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BAUMIT ALL IN BETÓN PRE DOM A ZÁHRADU 
V PRAKTICKOM BALENÍ VYUŽIJE KAŽDÝ DOMÁCI 
MAJSTER
Betón v  samorozpustnom vreci nájde uplatnenie v domácnosti a v záhrade, pretože je 
unikátny v niekoľkých ohľadoch. Skutočnosť, že vrece nemusíte najskôr rozrezať a po-
tom jeho obsah vysypať do miešačky, šetrí prácu a drahocenný čas. Celulózové vlák-
na majú pozitívny vplyv na vlastnosti betónu. Nevzniká žiadny odpad a tvorí sa menej 
prachu. Stavenisko zostáva značne čistejšie a nie je potrebné likvidovať vrecia. ALL IN 
– inováciu pocítite rovno na mieste. Všetko ide do miešačky prakticky a pohodlne – 
betón aj s vrecom. Aj dve vrecia naraz. Stačí zapnúť stroj. Či už používate miešačku so 
sklopným bubnom, miešadlo, alebo miešate ručne, papierové vrece, ktoré je takmer na 
100 % vyrobené z prírodných celulózových vlákien na báze dreva, sa po štyroch minú-
tach rozloží na jednotlivé drobné vlákna, ktoré sa stanú prirodzenou súčasťou betónu.

BAUMIT ALL IN BETÓN PRE DOM A ZÁHRADU

Betón triedy C16/20 je vhodný na všetky bežné betonárske práce bez zvláštnych static-
kých nárokov a je zušľachtený prírodným vláknom. Výdatnosť z jedného vreca je 15 l 
čerstvého betónu. Ide o prvý suchý betón v jedinečnom samorozpustnom obale!

www.baumit.sk

Výhody ALL IN Betónu 
pre dom a záhradu:

• jedinečné samorozpustné vrece

• menej prachu, žiadny odpad

• rýchle a jednoduché spracovanie

Prvý suchý betón v samorozpustnom obale!

Myšl ienk y s  budúcnosťou.

Baumit vám teraz prináša jedinečnú inováciu pre ľahšiu prácu a čistejšie 

životné prostredie. Náš nový Baumit ALL IN Betón pre dom a záhradu je 

balený v samorozpustných vreciach, ktoré pri spracovaní nie je potrebné 

vysypať, stačí ich hodiť do miešačky alebo do nádoby na maltu, pridať 

vodu a jednoducho zamiešať ako bežný betón. Obal sa rozpustí a prírodné 

vlákna z neho zlepšia vlastnosti betónu. Navyše, na stavenisku bude 

menej prachu, zbavíte sa starostí s odpadom a vaša stavba menej zaťaží 

životné prostredie.

  Jedinečné samorozpustné vrece

  Menej prachu, žiaden odpad

  Rýchle a jednoduché spracovanie

ALL IN
Betón pre dom a záhradu

A vrece je preč!

Myšl ienk y s  budúcnosťou.

M
IEŠAJ SPOLU S VRECOM

!
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O POTREBE POKRAČOVAŤ V OCHRAŇOVANÍ A REŠPEKTOVANÍ 
MINULOSTI S PREZENTÁCIOU A VYUŽITÍM MYŠLIENOK DNEŠKA 
HOVORÍ PROJEKT KINETICKÉHO SKLENÍKA ZASADENÉHO VO 
WOOLBEDINGSKÝCH ZÁHRADÁCH HISTORICKÉHO PANSTVA 
ZÁPADNÉHO SUSSEXU VO VEĽKEJ BRITÁNII. TENTO MODEL 
SÚČASNEJ ARCHITEKTÚRY VNÁŠA PRVOK MODERNY DO ŠTRUKTÚRY 
HISTORICKÉHO PROSTREDIA A NECHÁVA ICH SPOLU PLYNÚŤ.  

Skleník v podobe rozvíjajúcej sa hviezdicovej štruktúry je ústred-
ným bodom záhrady. Je vybavený desiatimi oceľovými „separmi“ 
so sklenenou a hliníkovou fasádou, ktorých otvorenie trvá šty-
ri minúty. Vo finále jeho úžitková plocha tvorí 141 m² priestoru 
v tvare koruny. Hviezdicu otvára hydraulický mechanizmus, kto-
rý sa aktivuje výlučne v  teplých slnečných dňoch, aby umožnil 
rastlinám v jeho vnútri prístup k slnečnému žiareniu a vetraniu.  
V chladnejšom počasí zostáva štruktúra zatvorená a poskytuje 
prístrešie zbierke subtropických druhov rastlín.

Skleník je autorským projektom štúdia Heatherwick a čerpá in-
špiráciu z ducha viktoriánskych okrasných terárií. Ako sa vyjad-
ril hlavný architekt štúdia Thomas Heatherwick: „Toto je miesto 
a projekt, ktorý sa doslova rozvíja. Prejdete touto očarujúco krás-
nou záhradou a objavíte predmet, ktorý začína ako klenot a končí 
ako koruna, keď sa skleník pomaly rozvinie. Vytvorili sme miesto, 
ktoré poskytuje funkčnú ochrannú konštrukciu rastlinám a stro-
mom a zároveň ponúka očarujúci dekoratívny prvok novej záhra-
de Hodvábnej cesty.“

KINETICKÝ HVIEZDICOVITÝ  
SKLENÍK UPROSTRED 
HISTORICKEJ ZÁHRADY

Eko stavba/reportáž
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Silk Route Garden – Hodvábna cesta obklopujúca skleník pozýva 
návštevníkov záhrady na výlet krajinou ovplyvnenou starovekou 
obchodnou cestou medzi Áziou a Európou, kde sa vymieňali ko-
modity, ako napríklad hodváb, a pozdĺž ktorej boli mnohé druhy 
rastlín prvýkrát privezené do Británie, napríklad rozmarín, levan-
duľa či fenikel.

Kľukatá cesta umožňuje návštevníkom prechádzať a  zoznámiť 
sa s  viac ako 300 druhmi rastlín a dvanástimi rôznymi oblasťa-
mi Hodvábnej cesty. Od stredomorských evergreenov, kde si náv-
števníci môžu vychutnať vzácnu odrodu mullein (Verbascum sp.), 
pestovanú zo semien, až po bohato voňajúce ruže gallica, teraz 
tak populárne v Anglicku, ale pôvodne zavedené do Európy ob-
chodníkmi z Perzie. Samotný skleník ukrýva pôsobivý, vzácny 
exemplár  Aralia vietnamensis, ktorý poskytuje tieň pre zbierku 
jemných papradí rastúcich spolu s dáždnikovými stromami, mag-
nóliami a banánmi.

„Záhrada Silk Route Garden je rovnako o budúcnosti, ako aj o mi-
nulosti. Nový skleník je toho fantastickým príkladom – nádher-
nou pripomienkou historického záhradníckeho dedičstva a  tiež 
nášho záväzku a viery v zajtrajšok,“ dopĺňa Andy Jasper, vedúci 
záhrad a parkov National Trust. Tento projekt je príležitosťou pri-
rodzene objavovať príbehy majiteľov, záhradkárov a dizajnérov, 
ktorí zanechali v krajinnej architektúre svoju nezmazateľnú stopu, 
ale aj príležitosťou poznať um a esprit novodobých návrhov a ná-
padov súčasnej architektúry.
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Zakladateľ spoločnosti FEBORD® Robert 
Molnár sa už viac ako desaťročie aktívne 
pohybuje v oblasti stavebníctva. Vždy ho 
fascinovali stavebné procesy, architektúra 
a prepojenie funkčnej a  dizajnovej strán-
ky bolo preňho od začiatku obzvlášť pú-
tavé. Záujem o modernizáciu ho neskôr 
priviedol od klasických konvenčných sta-
vieb a postupov k montovaným stavbám. 
Montované oceľové stavby FEBORD® 
sú na 95 % slovenský výrobok. V  porov-
naní s konvenčnými stavbami poskytu-
jú množstvo výhod. Tou hlavnou je rých-
losť dodania stavby s ohľadom na cenovú 
výhodnosť. Pri tomto type konštrukcie sú 
opravy a chyby veľmi zriedkavé, čím sa 
šetria dodatočné náklady. Dodanie stav-
by je vždy v dohodnutom termíne, čo vám 
umožní ďalšie plánovanie bez časových 
komplikácií. Variabilita a flexibilita sta-
vebného riešenia, ekologická stavba s mi-
nimálnym množstvom odpadu, moderné 
stavby s vysokou funkčnosťou, trvácnosť 
a dlhoročná záruka sú dôležité aspekty, 
ktoré firma ponúka. Pri nových objektoch 
sa kladie čoraz väčší dôraz na „zelenú“ 
stránku stavby a maximalizáciu úžitkovej 
plochy v prospech ľudí, ktorí sú v takých-
to budovách denne. Vďaka suchej montáži 

a takmer bezodpadovému čisté-
mu riešeniu zabezpečujeme ma-

ximálne ekologický stavebný proces 
s ohľadom na životné prostredie. Výsled-
kom je stavba, ktorá spĺňa tie najnároč-
nejšie štandardy. Dokážeme zabezpečiť 
až stopercentnú recykláciu použitého ma-
teriálu. Stavba s využitím systému FE-
BORD® je moderným riešením a má opti-
málne vlastnosti aj s ohľadom na akustiku 
a tepelnú izoláciu. Poskytujeme projekty 
šité na mieru podľa individuálnych požia-
daviek a parametrov konkrétneho zadáva-
teľa. Variabilita a nekonvenčnosť umožňu-
jú architektom navrhovať rôzne priestory 
s presvetlením takmer akéhokoľvek typu. 
Naše oceľové konštrukcie vieme postaviť 
až do výšky štyroch poschodí (od zákla-
dovej dosky), prípadne urobiť nadstavbu 
už murovanej budovy. Za žiadnych okol-
ností nedochádza k úniku tepla a steny sú, 
samozrejme, odolné aj voči hluku. Pri plá-
novaní vysnívaného domova vášho klien-
ta nebudú stáť v ceste žiadne konštrukčné 
prekážky. V porovnaní s murovanými do-
mami sú naše stavby odolnejšie voči škod-
com, plesniam, vyčíňaniu akéhokoľvek 
prírodného živlu a záruka na naše steny je 
až 50 rokov! Významným plusom je aj ma-
ximalizácia úžitkovej/obytnej plochy vďa-
ka neporovnateľne menšej hrúbke stien, 
než pri konvenčnej stavbe. 
Zaoberáme sa tiež plnohodnotným a kom-
plexným riešením rozšírenia kapacít, úžit-
kovej alebo obytnej plochy. Oceľové kon-
štrukcie patentu FEBORD® vynikajú aj 
ľahkou kombinovateľnosťou s inými mate-

riálmi. Množstvo ubytovacích zariadení je 
v dnešnej dobe veľmi efektívnych a posky-
tujú variabilitu stavebných riešení šitých 
na mieru. Široké spektrum konštrukčných 
riešení otvára veľa možností, ako vynik-
núť najmä v architektonickom prevedení 
na trhu takéhoto typu nehnuteľností. Pre 
spoločnosť FEBORD® nekončí starost-
livosť o stavbu odovzdaním kľúčov klien-
tovi. Príbeh našich konštrukcií sledujeme,  
a v prípade, že sa vyskytnú akékoľvek prob-
lémy, riešime situáciu tak, aby bol každý 
klient dlhodobo spokojný. V našom sta-
vebnom portfóliu nájde každý klient pres-
ne to, čo hľadá – administratívne budovy, 
nadstavby a prístavby, rodinné domy, ho-
tely a hostely, bytovky, haly aj sklady. Kaž-
dodenne sledujeme novinky a aktuality v 
oblasti stavebníctva, pretože chceme, aby 
mal každý náš klient stavbu presne pod-
ľa svojich predstáv, pri použití najmoder-
nejších a najkvalitnejších technologických 
postupov. Z dôvodu rozsiahlosti informá-
cií sme pre vás pripravili na našej webovej 
stránke febord.sk online katalóg nabitý in-
formáciami vrátane technických špecifi-
kácií. Je určený ako pre developerov a ar-
chitektov, tak pre konečného zákazníka.

www.febord.sk

Filozofia úspechu je nebáť sa, 
odpoveď „nie“ pre nás neexistuje
ZÁKLADOM KVALITNEJ STAVBY  
ČI ROZSIAHLEJ VÝSTAVBY JE  
VHODNE ZVOLENÁ TECHNOLÓGIA,  
KTORÁ MINIMALIZUJE CHYBY  
Z DLHODOBÉHO HĽADISKA.  
VŽDY SA SNAŽÍME NÁJSŤ  
RIEŠENIA AJ PRE ZDANLIVO  
NEMOŽNÉ PROJEKTY A VYHOVIEŤ  
AJ TÝM NAJNÁROČNEJŠÍM  
POŽIADAVKÁM. NAHLIADNITE  
DO NÁŠHO SVETA  A ZISTITE,  
ČO VŠETKO SA V ŇOM  
DÁ REALIZOVAŤ. 

Eko stavba/tipy
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Dnes viac ako kedykoľvek predtým úročí-
me skúsenosti, ktoré sme v našom ateliéri 
a jeho filozofii rozvíjali dlhé roky. Koncep-
ty citlivého osadenia stavby do prostredia, 
rešpektovanie danosti pozemku a  kraji-
ny, v ktorej sa nachádza, spájanie požiada-
viek investora a hľadanie možnosti, ako ich 
vieme čo najlepšie a  najšetrnejšie skĺbiť 
s  potrebami prostredia, do ktorého vstu-
pujeme. Veríme, že práve tak vznikajú hod-
notné miesta pre život, ktoré majú svoje 
čaro a charizmu, sú zdrojom pokoja a sily. 
Zelené strechy, zachytávanie a sekundárne 
využitie dažďových vôd zo striech a spev-
nených plôch sú neodmysliteľnou súčasťou 
našich projektov takmer 20 rokov. 
Počas posledných dvoch rokov stále častej-
šie prichádzajú klienti, ktorí chcú vybudo-
vať bezpečný domov pre svoje rodiny mimo 
veľkých miest, v pokojnom prostredí blízko 

prírody, s dôrazom na ekológiu a čo mož-
no najväčšiu sebestačnosť. Prehodnocujú 
kvôli tomu aj doterajší spôsob fungovania 
v  práci, podnikaní, v  rodine. Spájanie no-
vých trendov s na chvíľu akoby „zabudnutý-
mi“ skúsenosťami našich rodičov a starých 
rodičov je vysoko aktuálne aj v  súčasných 
prístupoch v architektúre. 
Pekným príkladom je jeden z  našich pro-
jektov, na ktorom práve pracujeme.   Jed-
nopodlažný dom na mierne svahovitom 
pozemku. Jednoduchý kompaktný tvar je 
základom dobrých energetických bilancií 
stavby. Zámerom investora je v maximálnej 
miere prepojiť ekologické princípy v archi-
tektúre (stavebníctve, permakultúre, udr-
žateľnom poľnohospodárstve a „Off Grid“ 
– ostrovnom bývaní bez nevyhnutnosti na-
pojenia na verejnú elektrickú sieť, vodo-
vod, plyn). Zaujímavou súčasťou zadania 
bol skleník – botanická záhrada, ktorá mala
byť srdcom domu. Bude slúžiť na pestova-
nie rôznych druhov rastlín, k čomu majú 
majitelia silný vzťah.
Dvojgeneračný dom disponuje dvomi by-
tovými jednotkami prepojenými spoloč-
ným vstupom. V samostatnom krídle sa na-
chádza obývacia izba s kuchyňou, kúpeľňa, 
špajza a spálňa. K tejto časti domu prislú-
cha veľká terasa s bioklimatickou pergolou. 
Druhú časť domu tvorí denná zóna – otvo-
rená kuchyňa s jedálňou a obývacou izbou. 
Súčasťou domu je technická miestnosť, kú-
peľňa s WC, špajza, detská izba a hlavná 
spálňa s výhľadom do skleníka, ktorý má 
vlastný vchod. Skleník je ústredným prv-
kom domu a  robí ho jedinečným. Z juho-

západnej časti domu je pod prestrešením 
koncipované kryté sedenie. Pri terase je si-
tuovaný prírodný bazén s výhľadom na roz-
siahly pozemok. Záhrada a okolie domu bu-
dú rozdelené na prírodnú, liečivú, jedlú aj 
okrasnú časť. Budú tam stromy, kríky, bo-
buľoviny, bylinky aj záhony na pestovanie 
plodín. Svoje miesto pre život tu bude mať 
aj hydina. Časť strechy je navrhnutá ako in-
tenzívna zelená strecha, na ktorej bude po-
kračovať lúka. Spolu s úľmi tak vytvorí nový 
domov pre včely. Šikmá časť pultovej stre-
chy nad obývacou izbou bude pokrytá so-
lárnymi panelmi. Architektúru dotvára ťa-
havá zeleň, ktorá zvýrazňuje ekologickú 
myšlienku bývania.

POKROK, VYUŽÍVANIE 
NAJNOVŠÍCH TECHNOLÓGIÍ 
A TECHNICKÝCH RIEŠENÍ, 
ALEBO NÁVRAT K HODNOTÁM 
ŽIVOTA NAŠICH STARÝCH 
RODIČOV. DNEŠNÁ DOBA 
UMOCŇUJE DISKUSIE NA 
TÚTO TÉMU. ISTOTY,  
O KTORÝCH SME SI MYSLELI, 
ŽE ICH MÁME, UŽ NIE SÚ 
TAKÉ ISTÉ... OTÁZNIKY 
OKOLO SEBESTAČNOSTI 
A SCHOPNOSTI BYŤ 
NEZÁVISLÝM, SÚ ČORAZ 
AKTUÁLNEJŠIE AJ 
V STAVEBNÍCTVE A BÝVANÍ.

BÝVANIE V SÚLADE S PRÍRODOU

POZRITE  
SI VIAC  
O PROJEKTE

www.petrekarchitects.sk
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Eko systém
Vedeli ste, že na Zemi sa nachádza 12-krát viac rastlín a stromov, ako hviezd v Mliečnej dráhe?  

Podľa odhadov sa v galaxii Mliečna dráha nachádza 200 až 400 miliárd hviezd. 

Na našej zemi je 1 bilión stromov.
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MĚSTSKÉ TEPELNÉ OSTROVY A PŘÍVALOVÉ 
SRÁŽKY ZAŽÍVÁME V SOUČASNOTI 
STÁLE ČASTĚJI. STEJNĚ TAK PŘIBÝVAJÍ 
V NAŠICH ZEMĚPISNÝCH ŠÍŘKÁCH OBDOBÍ 
DLOUHODOBÉHO SUCHA. TÉMA, KTERÉ  
SE DOTÝKÁ NÁS VŠECH.

Ale nářek nic neřeší, je nutno jednat.  Již v  roce 1972 Rudolf 
Harzmann, otec dnešního ředitele Uwe Harzmanna, získal licen-
ci Optima zelené střechy ze Švýcarska. Dnes jsou zelené střechy 
a fasády řešením, jak učinit bydlení ve městech příjemnější a pod-
pořit rozvoj fauny a flory, slouží také k zachycování CO2 a jemné-
ho prachu z ovzduší.

V  roce 1977 vydaná brožura „Zelené střechy – luxus nebo nut-
nost“ mířila přesně na tyto cíle a je aktuální jako nikdy předtím. 
V  uplynulých padesáti letech prošly jednotlivé produkty vývo-
jem, byly přizpůsobeny platným předpisům a normám  a přispěly 
k  funkčním systémovým řešením. Firma Optigrün, která vzešla 
v r. 2000 z firmy Optima Jih, je dnes vedoucí firmou  na stavebním 
trhu a dodává úspěšně systémová řešení pro extenzivní a intenziv-
ní zelené střechy. Dle potřeby vznikají systémy pro retenci, solární 
zelené střechy, střešní zahrady, pochozí a pojízdné střechy, šikmé 
střechy, ale i tzv. přírodní střechy s vysokou biodiverzitou. Dopl-
ňovány jsou záchytným systémem a květníky v různém provede-
ní. Umožňují vytváření staveb bez hranic. 

FIRMA  OPTIGRÜN 
SLAVÍ JUBILEUM

50 ROKŮ 
ZELENÝCH STŘECH 
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S mottem „50 let je za námi – nejlepší před námi“ nastínil Uwe 
Harzmann  aktuální misi. Ta představuje zejména zlepšení klima-
tu, promyšlená systémová řešení, pokračující vývoj nových pro-
duktů a intenzivní technický servis. Budoucnost zelených střech 
vidí firma Optigrün  v řízeném nakládání s dešťovými vodami, kte-
ré bude vyrovnávat důsledky dalšího stavebního rozvoje, zejména 
ve městech. Přitom bude dešťová voda zadržována na střeše v re-

tenčních boxech nebo bude při nadcházejících deštích vypuště-
na do podzemních nádrží. Jakmile se uvolní objem retenčních bo-
xů, je možné vodu z podzemních nádrží pumpovat na střechu na 
závlahu vegetace zelené střechy. V poslední době nabývá na výz-
namu kombinace zelené střechy a fotovotaiky, přičemž se zvyšu-
je účinnost zařízení o 3 – 5 %, díky ochlazování panelů a zachyco-
vání jemných prachových částic ze vzduchu.

www.optigruen.cz
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Jen v prvním týdnu lockdownu obdržel 
Richard John Andrews, malá architekto-
nická praxe ve východním Londýně, šest-
náct dotazů na zahradní pokoje. Ačkoli to 
bylo v té době překvapivé, tyto poptáv-
ky již naznačovaly přicházející trend. Vý- 
zkum Královského institutu britských  
architektů (RIBA) loni v říjnu ukázal, že  
20 procent majitelů domů se snaží vy-
tvořit další obytný prostor, což dává jis-
tý smysl, jestliže během posledních mě-
síců sloužily naše domovy jako kanceláře, 
tělocvičny i  učebny. To vše nás přimělo 
„zahledět“ se do své zahrady a přemýšlet, 
zda by se tento prostor nedal využít lépe. 
Vybudovat zahradní pokoj může být to-
tiž mnohem levnější a rychlejší než pří- 
stavba. Navíc, prostřednictvím „garden  
rooms“ získá váš domov tu správnou při-
danou hodnotu. 

Možnosti „jak na to“ jsou nekonečné, od 
jednoduchých plochých kajut až po vy-
soce specifikované konstrukce na mí-
ru prostřednictvím nové generace hyb-
ridů. Zahradní pokoje v moderním nebo 
klasickém stylu nejen opticky vylepší 
venkovní prostor, ale mají také praktic-
ké výhody. S kreativními nápady můžete 
vytvořit i jisté oddělení od každodenních 
domácích rutin a přidat i trochu luxusu – 
ať už chcete malý zahradní pokoj skrytý  
v nevyužitém rohu pozemku nebo pros-
tor, který bude vaší kanceláří na plný úva-
zek. Claire Hornby, vedoucí kreativního 
oddělení ve společnosti Barker and Stone- 
house říká: „Při zařizování zahradního  
pokoje je důležité prostor navrhnout tak, 
aby působil jako přirozené rozšíření do-
mova. Jestli si budete přát rovnováhu  
mezi interiérem a exteriérem, doporučuji  
zachovat barevnou paletu podobnou in-
teriéru domova, ale oživit prostor spou- 
stou zeleně.“ Výběr zahradního pokoje  
vyrobeného z udržitelných materiálů, ja-
ko je dřevo nebo kámen, je fantastický 
způsob, jak udržet barvy pokoje v souladu  
s okolním prostředím a rovněž snížit do-
pad na životní prostředí.

ZAHRADNÍ 
POKOJ
PROSTOR PRO 
PRÁCI I KREATIVITU
UDÁLOSTI POSLEDNÍCH 
MĚSÍCŮ NÁS PŘIMĚLY 
UVAŽOVAT KOMPLEXNĚJI 
A ORIENTOVAT SE NA 
HODNOTY, KTERÉ MÁME 
K DISPOZICI. NOVÝ POHLED 
DO NAŠÍ ZAHRADY 
NÁS MŮŽE INSPIROVAT 
K VYBUDOVÁNÍ POKOJE, 
KTERÝ BUDE NAŠÍ 
SOUKROMOU OÁZOU JEN 
PÁR METRŮ OD DOMOVA.

S KREATIVNÍMI NÁPADY MŮŽETE VYTVOŘIT I JISTÉ ODDĚLENÍ  
OD KAŽDODENNÍCH DOMÁCÍCH RUTIN A PŘIDAT I TROCHU LUXUSU.
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PRO PRÁCI I HOBBY

Zateplená zahradní místnost je skvělým prostorem pro volný 
čas, který můžete využívat po celý rok. Chcete-li více prostoru 
pro zábavu, koníčky nebo si jen užít více času na zahradě, izo-
lované zahradní budovy jsou cenově výhodnou alternativou jak 
zimních zahrad, tak přístaveb domů. Jeremy Yamaguchi, gene-
rální ředitel společnosti Lawn Love, říká: „Navrhněte svůj za-
hradní pokoj tak, aby byl vaší osobní oázou. U každého to může 
vypadat jinak, takže se zamyslete nad tím, co považujete za „oá-
zu“. Možná máte rádi přirozené světlo, protože se díky němu cí-
títe svěží. Možná milujete tajemnost skrytého zákoutí. Jakmile 
budete vědět, co chcete zahradním pokojem získat a co by vám 
přineslo největší radost a klid, můžete navrhnout pokoj, který 
nejlépe vytvoří tu správnou atmosféru.“ Jak tedy lze zahradní 
pokoj využít? Pojďme se na to společně podívat!

PRACOVNA

Není nic tak elegantního a stylového jako prosklená zahrad-
ní místnost. A protože práce z domova neznamená odříznutí 
se od vnějšího světa, ujistěte se, jestli zahradní kancelář zabí-
rá všechny výhledy do venkovního prostoru, a to díky proskle-
ní od podlahy až ke stropu. Zajistíte si tak potřebný nadhled od 
náročných úkolů, když váš pohled spočine na zeleni své zahra-
dy. Nezapomeňte, že pracovnou může být i  kosmetický nebo 
krejčovský salon, ve kterém přivítáte své zákazníky!

ZATEPLENÁ ZAHRADNÍ MÍSTNOST  
JE SKVĚLÝM PROSTOREM PRO VOLNÝ ČAS, 

KTERÝ MŮŽETE VYUŽÍVAT PO CELÝ ROK.

IZOLOVANÉ ZAHRADNÍ BUDOVY  
JSOU CENOVĚ VÝHODNOU  

ALTERNATIVOU JAK ZIMNÍCH 
ZAHRAD, TAK PŘÍSTAVEB DOMŮ.

Eko systém/reportáž



53Eko BÝVANIE/BYDLENÍ

PRACOVNOU MŮŽE BÝT I KOSMETICKÝ  SALON, VE KTERÉM PŘIVÍTÁTE SVÉ ZÁKAZNÍKY.

MODERNÍ ZAHRADNÍ POKOJE  
JSOU SVĚTLÉ A VZDUŠNÉ  
S PROSTORNÝMI OKNY.

HOBBY MÍSTNOST

Moderní zahradní pokoje jsou světlé  
a vzdušné s prostornými okny. Čas strá-
vený v  nich vám umožní cítit se v pří-
mém spojení se svou zahradou způsobem,  
který v domě není možný. Díky dřevu a je-
ho vůni může zahradní místnost půso-
bit téměř jako venkovské útočiště, což je  
ideálním a  inspirativním prostorem pro 
vaše hobby. Může být místem, kde budou 
vaše malířské stojany trvale rozmístěny,  
kde si budete moct ukládat svá umělecká 
díla a mít všechny pomůcky pro své hob-
by po ruce. 
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DOMÁCÍ TĚLOCVIČNA 

Izolovaná zahradní místnost je skvělým 
místem pro domácí tělocvičny a  posilov-
ny. Proč jezdit někam, když ji můžete mít 
deset kroků od domova? Kde naleznete 
lepší místo pro opětovné spojení se sebou 
samým a s přírodou než ve vlastním jógo-
vém studiu v zahradním pokoji? Vyberte si 
neutrální barevnou paletu, udržujte svůj 
prostor v pořádku, vybavte jej pokojovými 
rostlinami, vonnými svíčkami, polštáři, 
přikrývkami...

HERNA JE SKVĚLÝM ZPŮSOBEM, 
JAK DÁT RODINU DOHROMADY.

HERNA PRO DĚTI JE ROVNĚŽ 
SKVĚLÝM NÁPADEM.

HERNA

Ať už máte vnoučata, která přijedou na návštěvu, nebo dospěláky žijící v „mama hotelu“, 
herna je skvělým způsobem, jak dát rodinu dohromady. Postavte si zahradní místnost pro 
kulečníkový stůl, terč na šipky, stolní fotbal a dokonce i počítačovou herní konzoli s plaz-
movou obrazovkou. Bavte se a odpočívejte v suché, prostorné a útulné místnosti, ať už 
je venku jakékoliv počasí. Vytvořte si prostor, kde můžete upustit páru a užít si zábavu...

Eko systém/reportáž
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VENKOVNÍ KINO

Vytvořte si zážitkové venkovní kino s projektorem, pozvěte své přátele, usaďte se do po-
hodlných křesel a filmový maraton může začít... Chcete-li proměnit svůj zahradní po-
koj na butikovou promítací místnost, aplikujte tapetu se statementem nebo vytáhněte 
zábavný neonový nápis DIY. Nezapomeňte na popcorn!

MÍSTNOST KE GRILOVÁNÍ

Není nic lepšího, než pohostit přátele  
o letním večeru grilováním a sklenkou ví-
na. Jaká škoda, když vás večerní chlad  
a nepříjemný hmyz zažene zpět do domu. 
Zahradní pokoj vám může pomoci strá-
vit kvalitnější čas na vaší zahradě. Pokud 
si postavíte jeden se širokými francouz-
skými dveřmi a pěknou terasou na grilo-
vání, můžete být chvíli venku a vrátit se do  
zahradního pokoje, když se začne ochla-
zovat, a přitom si stále užívat čerstvý 
vzduch na vaší zahradě. 

BAR

Oslavte západ slunce cinkáním přípit-
ků v nejlepším baru na dvorku ve městě! 
Myšlenka zahradního pokojového baru je 
perfektní příležitostí k vytvoření zábav-
né a vzrušující „zašívárny“, zcela odděle-
né od rušného domova. Nezapomeňte na 
zajímavý design, inspiraci naleznete na 
internetu nebo budete čerpat z vašich ná- 
vštěv proslulých barů?

POSTAVTE SI ZAHRADNÍ MÍSTNOST  
PRO KULEČNÍKOVÝ STŮL, TERČ  
NA ŠIPKY NEBO STOLNÍ FOTBAL.

POZVĚTE SVÉ  
PŘÁTELE, USAĎTE SE 

DO POHODLNÝCH
KŘESEL A FILMOVÝ  

MARATON  
MŮŽE ZAČÍT.

NENÍ NIC LEPŠÍHO,  
NEŽ POHOSTIT PŘÁTELE  

O LETNÍM VEČERU  
V NEJLEPŠÍ RESTAURACI 

NA DVORKU VE MĚSTE.
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Spoločnosť Ventoo sa profesionálne venuje projektovaniu, in-
štalácii, údržbe a servisu vzduchotechnických, chladiacich a vy- 
kurovacích systémov a systémov ich riadenia pre rezidenčné  
a komerčné objekty. V spoločnosti pracujú so špičkovými tech-
nológiami, najmä  TZB technológiami od škandinávskeho vý-
robcu Flexit, technológiami Daikin, systémami PYD, technoló-
giami Mitsubishi a technológiami Panasonic.

Hlavným cieľom spoločnosti je poskytovať svojim zákazníkom 
technológie a riešenia šetrné k prírodnému prostrediu, ktoré sú 
zároveň energeticky efektívne, udržateľné, s dlhou životnosťou 
a s jednoduchosťou ovládania a údržby. 

VYKUROVANÝ A VETRANÝ DOM  
S ECO NORDIC

Tepelné čerpadlo typu vzduch/voda funguje na princípe cirku-
lácie prírodného chladiva CO2, ktoré pracuje bez potreby inšta-
lácie externej jednotky. Tepelné čerpadlo zabezpečuje kúrenie 
domu a ohrev TUV. Vďaka chladivu zohreje vodu až na teplotu  
65 °C pri vonkajšej teplote do -25 °C bez použitia elektrokotla. 
Súčasťou zariadenia je aj vetracia rekuperačná jednotka s rotač-
ným výmenníkom a s vysokou kvalitou filtrácie vzduchu. Celý 
systém je možné ovládať inteligentnou aplikáciou  FlexitGO  aj 
cez vzdialený prístup. Okrem šetrenia energie na vykurovaní 
však tento systém zabezpečí aj zdravo vetraný dom počas celého 
roka. Milovníci dizajnu a poriadku ocenia fakt, že Eco Nordic je 
sústredený v jednej elegantnej skrini bez na prvý pohľad viditeľ-
ných armatúr a kúrenárskych prvkov. 

ZDRAVÉ A VYHOVUJÚCE VNÚTORNÉ 
PROSTREDIE JE PRE NAŠE FYZICKÉ  
I PSYCHICKÉ ZDRAVIE KĽÚČOVÉ.  
PRI DNEŠNOM ŽIVOTNOM ŠTÝLE 
VYKONÁVAME VÄČŠINU NAŠICH AKTIVÍT 
V INTERIÉRI, ČI UŽ POČAS PRÁCE, ALEBO 
POČAS ĎALŠIEHO BEŽNÉHO DENNÉHO 
FUNGOVANIA. OPTIMÁLNA TEPLOTA,  
KVALITA VZDUCHU, VETRANIE I PRÚDENIE 
VZDUCHU SÚ FAKTORY, KTORÉ BY SME 
NEMALI PODCEŇOVAŤ A ICH RIEŠENIE JE 
POTREBNÉ ZVERIŤ DO RÚK ODBORNÍKOV.

INVESTUJME DO KVALITNÉHO 
A ZDRAVÉHO BÝVANIA

Eko systém/TIPY
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Vlastnosti  
a výhody  
tepelných  
čerpadiel:
• účinný/úsporný vykurovací systém

• energeticky efektívny systém  

ohrevu vody 

• disponuje možnosťami chladenia

• znižuje spotrebu energií a emisií CO₂

• široký rozsah a možnosti aplikácie 

(novostavby aj rekonštrukcie)

• systém vhodný pre rôzne  

klimatické prostredia

• zariadenia je možné ovládať  

na diaľku

REKUPERAČNÉ  
JEDNOTKY NORDIC S/CL

Energeticky účinné a ultratiché švédske 
rekuperačné jednotky  Nordic S/CL  pat-
ria k najnovšiemu modelovému radu vet-
racích systémov s rotačným výmenníkom 
určeným do všetkých typov podnebia. 
Úroveň hluku je aj pri maximálnom pre-
vádzkovom výkone jednotky maximálne 
do 40 dB (A). Do domov dodávajú vzdu-
ch, ktorý je teplotne vyvážený, filtrovaný 
a čerstvý. Kombináciou kvalitných filtrov 
triedy ePM1 55 % (F7) a doplnkovej uhlí-
kovej filtrácie Sona je dosiahnutá filtračná 
úroveň HEPA filtrov. Modely sú konštruo-
vané tak, aby v prípade užívateľského ser-
visu boli jednotlivé komponenty prístupné 
bez použitia montážneho náradia. Jednot-
ky je možné regulovať mobilnou apliká-
ciou FlexitGO aj cez vzdialený prístup.

TEPELNÉ ČERPADLÁ

Pri tepelných čerpadlách vzduch/voda je ako zdroj energie 
využitý okolitý vonkajší vzduch. Ten je totiž veľkým zásob-
níkom energie a je k dispozícii vždy a všade. Tepelné čer-
padlo vzduch/voda dokáže túto energiu jednoducho využiť 
bez akýchkoľvek komplikovaných a nákladných staveb-
ných a zemných úprav, ako je to pri hlbinných vrtoch ale-
bo pri inštalácii zemných kolektorov. Značne sa tým šet-
ria investičné náklady, zjednodušuje sa samotná inštalácia  
a skracuje sa doba návratnosti. Tepelné čerpadlo pred-
stavuje komplexný systém troch funkcií – vykurovania, 
ohrevu teplej vody a chladenia. Spoločnosť Ventoo podľa 
konkrétnych podmienok a požiadaviek klienta dokáže od-
poručiť tie najvhodnejšie tepelné čerpadlá značiek Daikin, 
Mitsubishi Electric, Panasonic a Flexit. 

www.ventoo.sk 57Eko BÝVANIE/BYDLENÍ
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DOKONALÉ 
SPOJENIE 
DIZAJNU 
A TECHNOLÓGIE
Internorm rozširuje svoj 
sortiment hneď o tri nové 
atraktívne produkty

DOKONALÉ 
SPOJENIE DIZAJNU A 
TECHNOLÓGIE: V MODELI 
OKIEN INTERNORM KF 510
Revolučný prístup k dizajnu prémiového 
okna KF 520 sa pri modeli KF 510 stáva 
novým štandardom. Extrémne úzky rám 
zvyšuje podiel skla, a tým umožňuje čo 
najväčší možný dopad svetla. Okrem pu-
ristického dizajnu okien zaručuje jedineč-
ný a bezkonkurenčný uzamykací systém 
I-tec Secure aj vynikajúcu ochranu proti 
vlámaniu. Namiesto vyčnievajúcich uza-
mykacích čapov totiž používa spoločnosť 
Internorm integrované uzamykacie klap-
ky, ktoré prakticky znemožňujú vypáčenie 
okna. Vďaka tomuto systému sa v ráme ne-
nachádzajú žiadne vyčnievajúce časti ko-
vania, čo uľahčuje čistenie a údržbu hlad-
kého povrchu.
„S oknom KF 510 ponúka Internorm nový 
dizajnový štandard pre širokú cieľovú sku-
pinu. V kombinácii s našou patentovanou 
a prelomovou technológiou uzamykania 
I-tec Secure nastavujeme nové štandar-
dy v celom oknárskom priemysle z hľadis-
ka bezpečnosti a inovácií,“ hovorí o inova-
tívnom produkte spolumajiteľ spoločnosti 
Internorm Christian Klinger.
Prémiová povrchová úprava skla ECLAZ 
je už súčasťou štandardnej výbavy všet-
kých okien Internorm. 77 % priepustnosť 
svetla a 60 % priepustnosť energie zabez-
pečuje výrazne viac denného svetla a vyš-
šiu energetickú účinnosť.

PRÍRODNÉ, 
ENERGETICKY ÚČINNÉ 
A KOMBINOVATEĽNÉ: 
DREVOHLINÍKOVÉ OKNO 
HF 510
Okno HF 510 vďaka prírodnému materiá- 
lu drevo vyžaruje prirodzené teplo a má 
čo ponúknuť aj po vizuálnej stránke: Ele-
gantný dizajn s veľmi úzkym rámom z ne-
ho robí najtenšie drevohliníkové okno  
v Internorm sortimente. Špeciálne Inter-
norm I-tec Zasklenie a technológia I-tec 
Core zabezpečujú vynikajúcu tepelnú izo-
láciu a maximálnu stabilitu. Individuálne 
farby a povrchy, ako sú napríklad smrek, 
smrekovec, dub, jaseň alebo orech, priná-
šajú rozmanité možnosti dizajnu. „Nároky 
kladené na komfort bývania, individuálny 
dizajn a zdravý životný štýl neustále rastú. 
Nové okno HF 510 presne spĺňa tieto po-
žiadavky a zároveň je najtenším drevohli-
níkovým oknom v sortimente,“ zhrnul vý-
hody Christian Klinger. Okná HF 510 a KF 
510 pôsobia zvonku jednotným, moder-
ným dojmom, pričom z vnútornej strany 
je možné prispôsobiť farby, druhy dreva  
a kľučky podľa individuálnych požiada-
viek – tieto dva výrobky sa tak dajú doko-
nale kombinovať. 

ROK INOVÁCIÍ

„Všetky tri produkty spája dokonale zla-
dený dizajn v kombinácii s inovatívnou 
technológiou: Našou najvyššou prioritou 
je dosiahnuť, aby sa naši zákazníci po prí-
chode domov cítili bezpečne a pohodlne  
a užívali si neporovnateľný komfort bý-
vania medzi svojimi štyrmi stenami. Oba 
modely okien HF 510 a KF 510 v kombi-
nácii s novými dizajnovými vchodový-
mi dverami toto všetko ponúkajú,“ je pre-
svedčený hovorca spoločnosti Internorm 
Christian Klinger. 

Eko systém/tipy
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INTERNORM PRINÁŠA  
INOVÁCIE A TRENDY  
V DIZAJNE 
Spoločnosť je už mnoho rokov priekopníkom a no-
vátorom v oknárskom odvetví. Už v minulosti na 
seba hornorakúsky výrobca okien upozornil revo-
lučnými technológiami a vášňou pre nové výrobné 
trendy, pričom stanovil nové štandardy, ktoré ne-
skôr prevzal ako normu celý oknársky priemysel v 
Európe. Či už ide o trojité zasklenie, lepenie izolač-
ného skla v ráme krídla, revolučnú inovatívnu sé-
riu, na trhu známu pod názvom I-tec, prémiové 
produkty alebo digitálne inovácie v oblasti servisu: 
Internorm pravidelne potvrdzuje svoje vedúce po-
stavenie vo vývoji okenných a dverových systémov 
orientovaných na budúcnosť.

NOVÉ OKNÁ KF 510, HF 510  
A DIZAJNOVÉ VCHODOVÉ 

DVERE SÚ PRÍSĽUBOM KVALITY, 
DIZAJNU A BEZPEČNOSTI PRE TEN 

NAJVYŠŠÍ KOMFORT BÝVANIA.

www.internorm-okna.sk

VCHODOVÉ DVERE INTERNORM  
S TRENDOVÝM DIZAJNOM

Dômyselný dizajn, špičková kvalita a 100  % made in Austria – 
to všetko reprezentujú novinky v sortimente vchodových dverí. 
„Vďaka dverám v novom, revolučnom dizajne sa nám podarilo do-
siahnuť skutočný míľnik,“ dodáva presvedčene Klinger. Za kre-
atívnym návrhom nových vchodových dverí stojí dizajnér Denis 
Vesel: „Na začiatku spolupráce sme sa rýchlo zhodli, že môžeme 
udávať nové trendy v dizajne dverí, ktoré ďaleko presahujú bežné 
štandardy na trhu.“
Cieľom bolo vytvoriť dokonalú kombináciu moderného, atraktív-
neho a zároveň nadčasového dizajnu: „Vchodové dvere sú dôle-
žitým prvkom pri navrhovaní bývania. Nový vzhľad dizajnových 
dverí sa nesie v duchu puristickej a nadčasovej elegancie. To je mi-
moriadne dôležité, pretože ide o výrobky s veľmi dlhou životnos-
ťou, ktoré by mali prinášať rovnaké potešenie aj po mnohých ro-
koch,“ pokračuje dizajnér Denis Vesel.
Vchodové dvere sa dajú dokonale prispôsobiť individuálnym po-
žiadavkám. Vďaka veľkému výberu rôznych vzorov a povrchových 
úprav v kombinácii s rôznymi farbami, kľučkami, bočnými panel-
mi a sklami, sú každé dvere jedinečné. Vývoj produktov priamo  
v spoločnosti Internorm okrem toho znamená, že firma nie je zá-
vislá od žiadneho výrobcu systémov a vedome stavia vlastné nor-
my kvality nad trhové štandardy. Každé dvere sa vyrábajú indivi-
duálne podľa želania zákazníka – každé dvere sú unikátne.
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Využívanie obnoviteľných zdrojov energie na výrobu elektriny je celosve-
tovým trendom, a to nielen vo veľkom meradle, s veľkými výrobcami a dis-
tribučnými spoločnosťami elektriny, ale aj v meradle malom, spotrebiteľ-
skom. Vlastná výroba, ktorá dáva spotrebiteľom možnosť vyrábať si vlastnú 
energiu, narušuje tradičný systém výroby elektriny v elektrárňach, ktorá je 
následne distribuovaná do našich domácností. Jej hlavnými výhodami sú 
však zvýšená autonómia a znížené náklady. Zároveň sú tieto technológie 
čoraz dostupnejšie a pri súčasnej cene za kWh so stúpajúcou tendenciou, 
sa znižuje aj časová návratnosť počiatočnej investície.

ZMIERŇOVANIE KLIMATICKÝCH ZMIEN SI VYŽADUJE 
ELIMINÁCIU EMISIÍ FOSÍLNYCH PALÍV Z ENERGETICKÉHO 
SEKTORA. SOLÁRNA FOTOVOLTIKA NIE JE LEN JEDNOU  
Z NAJSĽUBNEJŠÍCH TECHNOLOGICKÝCH MOŽNOSTÍ, KTORÁ 
ZOHRÁVA VÝZNAMNÚ ÚLOHU V SYSTÉME ČISTEJ ENERGIE, 
ALE OTVÁRA AJ MOŽNOSŤ OVEĽA DECENTRALIZOVANEJŠEJ 
DODÁVKY ELEKTRINY. TO, SAMOZREJME, PRIRODZENE VIEDLO 
K MYŠLIENKE ENERGETICKEJ SEBESTAČNOSTI.

WOODCOTE 
VYRÁBA ENERGIU ZO SLNKA

Eko systém/tipy
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S nami je slnko  na vašej strane
Spoločnosť WOODCOTE GROUP posky-
tuje v rámci divízie Woodcote Energy rie-
šenie, vďaka ktorému môže byť energeticky 
sebestačný ktokoľvek. Môžete sa spoľah-
núť, že v oblasti solárnej energie, skladova-
nia energie a e-mobility ste narazili na od-
borníkov, ktorí sú pripravení vám pomôcť  
a poradiť. Najvyššia kvalita ponúkaných 
produktov je samozrejmosťou.

Vo Woodcote však išli v uplynulých mesia-
coch ešte ďalej. To, že svojmu produktu ve-
ria a sú presvedčení o jeho prednostiach, 
najnovšie dokazujú solárnymi panelmi na 
vlastných pobočkách. Manažér divízie Fi-
lip Vailing vysvetľuje: „Naše plány o vlast-
nej výrobe elektrickej energie sú už reali-
tou. Nainštalovali sme a prevádzkujeme 
päť vlastných fotovoltických elektrární na 
pobočkách Woodcote Bratislava, KVIP 
Turá Lúka, Woodcote Banská Bystrica, 
Woodcote Žiar nad Hronom a Woodcote 
Prešov. Postupne pokračujeme v realizáci-
ách ostatných pobočiek. Inštalácie zinten-

zívňujeme a očakávame ešte minimálne  
4 pobočky v najbližších týždňoch a v na-
sledujúcich minimálne ďalších 8. Už dnes 
ale vieme, že naše prevádzky dokáže-
me zabezpečiť vlastnou elektrickou ener-
giou v rozmedzí 55 až 85 % z celkovej  
spotreby.“

„Inštalácie na našich prevádzkach prezen-
tujú zameranie našej spoločnosti na inova-
tívne a moderné technológie, vzťah k envi-
ronmentalistike a úspore energií, zároveň 
sú naše elektrárne nástrojom na prezen-
táciu pre zákazníkov, kde máme možnosť 
ukázať reálnu inštaláciu, reálne parametre 
a reálnu prevádzku,“ dodáva Vailing.

V najbližších týždňoch sa budú na jednot-
livé prevádzky, kde už je fotovoltika spre-
vádzkovaná, inštalovať obrazovky, na kto- 
rých bude bežať monitoring systém, kto- 
rý zobrazuje aktuálnu výrobu elektrickej 
energie, pokrytie spotreby či vyhodnote-
nie úspory.

Ako získate  
svoju fotovoltickú 
elektráreň?
Vo Woodcote Energy za vás vybavia po-
danie žiadosti o pripojenie malého zdroja,  
v splnomocnení podpíšu a odošlú zmluvu  
o pripojení, vybudujú vašu elektráreň, vy-
hotovia všetku potrebnú dokumentáciu, 
doručia zmluvu a rovnako vybavia všetko 
potrebné s distribučnou sieťou.

Aké sú výhody 
solárnej energie?

• Je obnoviteľná, pomerne  

čistá, nevyžaduje náročnú 

údržbu a neprodukuje hluk.

• Máte ju k dispozícii takmer  

v každej časti sveta a už  

v súčasnosti patrí k najlacnejším 

zdrojom energie.

• Žiadne marginálne náklady  

na výrobu elektriny zo slnka  

(najväčšiu položku tvoria náklady 

pri inštalovaní systému, pričom 

po splatení týchto výdavkov  

je získavaná energia  

prakticky zadarmo).

• Poistka proti zvyšujúcej sa  

cene elektriny (inštalovaním  

solárnych panelov si zabezpečíte 

dodávku elektrinu na dvadsať  

aj viac rokov).

• Zníženie nákladov  

na elektrinu. 

• Bez hluku a s minimálnou  

údržbou (solárne systémy  

neobsahujú žiadne časti, ktoré 

sa pohybujú, a teda by  

vydávali rušivý zvuk).

www.woodcoteenergy.sk
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CESTOVANIE NÁM PRINÁŠA NEVŠEDNÉ 
ZÁŽITKY. POZNÁVANIE KULTÚR, ZVYKOV 
A TRADÍCIÍ, ODDANIE SA RELAXU, ALE AJ 
MOŽNOSŤ AKTÍVNE STRÁVENÉHO VOĽNÉHO 
ČASU. RUŠNÉ MESTÁ PULZUJÚCE ŽIVOTOM, 
PIESOČNÉ PLÁŽE S TYRKYSOVÝMI VODAMI 
I HORSKÉ PRIESMYKY S VÝHĽADMI NA 
MAJESTÁTNE VRCHY A ÚDOLIA SÚ  
HLAVNÝMI CIEĽMI NÁŠHO POZNÁVANIA. 

KEĎ SA ČAS 
 SPOMALÍ...

Občas sa však cielene alebo náhodne ocit-
neme na mieste, ktoré je iné. Zádumčivé, 
vyžarujúce pokojnú atmosféru, so špeci-
fickou vôňou a náladou. Premýšľame, čím 
to môže byť... A je to jednoduché, ešte na 
svete existujú miesta, kde sa akoby zasta-

vil čas. Doposiaľ masívne nenavštevova-
né územia, malé dediny, prírodné lokality 
i  mestá, ktoré sú vzácnosťou. Zachova-
li si totiž auru svojej pôvodnosti, tradí-
cie a obyčajnosti v tom najpozitívnejšom 
zmysle slova. Navštívte s nami prostred-

níctvom našich stránok miesta na planéte 
Zem, kde sa bežný život odohráva v sta-
rom prostredí a  historické uličky a  štvr-
te sa integrujú do každodenného života.

te
xt

 P
E

TR
A

 A
D

A
M

C
O

VÁ
 fo

to
 T

R
IP

A
D

VI
SO

R
,  S

N
A

P
SH

O
T,

  P
IX

A
B

AY

Eko systém/reportáž



63Eko BÝVANIE/BYDLENÍ

Oxford, Veľká Británia
Jednotlivé univerzity v tomto meste sú súčasťou veľkej Oxfordskej univerzity, ktorá je centrom vzdelávania už od roku 1200. 
Ide o najstaršiu univerzitu v anglicky hovoriacich krajinách a tretiu najstaršiu univerzitu vo svete. Okrem toho, že študenti krá-
čajúci ulicami už držia v rukách notebooky a používajú Wi-Fi, vyučovanie prebieha stále v rovnakých historických priesto-
roch, učebniach i starovekých knižniciach. Úzke uličky skryté za hlavnými ulicami Oxfordu a zelené zákutia v parkoch verne 
pripomínajú dobu dávno minulú. V centre diania je však Oxford rušným kozmopolitným mestom, kde spoločne súznejú nové 
vedecké a obchodné centrá, obchody a reštaurácie so starobylými budovami a múzeami.

Virginia City,  
Montana, USA
O mestečku Virginia City v Alder Gulch sa hovo-
rí ako o živom meste duchov zamrznutom v čase. 
V 18. storočí bolo mesto významným zlatokopec-
kým územím. V čase najvyššieho vrcholu bolo do-
movom asi desiatich tisícok obyvateľov. Stavali sa 
tu školy, verejné inštitúcie i redakcia novín a tele-
grafu. Bohatstvo však prinieslo do mesta bezprá-
vie a  chaos. Začalo sa okrádanie, bránenie ma-
jetku a  popravy podozrivých. Po náleze zlatých 
rezerv v  neďalekom meste Helene zostalo mesto 
opustené až do roku 1940, keď istí Charles a Sue 
Boveyovci začali skupovať domy a  renovovať ich 
pre cestovný ruch. Dnes vo Virginia City žije pri-
bližne 200 obyvateľov a ožilo tu viac ako 60 dre-
vených historických budov. Niektoré sú pôvodné  
a určené na bývanie, iné rekonštruované a využí-
vané na komerčné účely. 
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Korčula, Chorvátsko
O tomto chorvátskom ostrove sa hovorí, že je rodiskom cestovateľa a moreplavca 
Marca Pola. Korčula bola obývaná už od roku 400 pred naším letopočtom a počas 
tisícročí ju obsadili Gótovia, Rimania, Slovania i Byzantínci. Vďaka tomu má to-
to územie fascinujúcu históriu a kultúrne zázemie. Dejiny a prežitú minulosť je na 
ostrove cítiť nielen v jednotlivých gotických a renesančných stavbách, ale aj v bež-
nom živote domácich obyvateľov. Títo si udržiavajú a  pravidelne pri špeciálnych 
príležitostiach pripomínajú svoje minulé tradície a rituály, akými sú rytierske tan-
ce, stredoveké boje či ukážky náboženských obradov.

Eko systém/reportáž
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Viscri, Transylvánia, Rumunsko 
Táto tradičná saská dedina v Transylvánii je jedným z najlepšie zachovaných stredovekých miest 
v Európe. Oblasť bola vystavaná a obývaná nemeckými prisťahovalcami, ktorí na toto územie pri-
šli v roku 1100. Po roku 1989 mesto takmer spustlo, keď sa jeho obyvatelia vrátili po revolúcii do 
Nemecka. Vďaka nadšencom histórie a finančnej podpore jeho obdivovateľov bola však história 
zachránená a život v oblasti pokračuje pokojne ďalej. Návštevníci Viscri tak dnes zavítajú o stov-
ky rokov späť na miesto, kde pastieri pasú svoje stáda, dedinský kováč kuje podkovy, po prašných 
cestách sa túlajú konské povozy a kde všetkých chráni majestátny opevnený kostol týčiaci sa nad 
mestom z 12. storočia.
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Havana, Kuba 

Kubánske hlavné mesto bolo založené v  16. storočí 
a predstavovalo živú križovatku medzi Novým a Sta-
rým svetom. Architektonicky je Havana zmesou ame-
rického, anglického, španielskeho i ruského štýlu. Za-
šlá koloniálna éra s obrovskými masívnymi budovami 
so stĺpmi a  širokými balkónmi, reliéfmi, vitrážami 
a obrovskými dverami dýcha na návštevníkov i turis-
tov na každom kroku. Automobilové veterány i domá-
ci miestni obyvatelia, pokojne kráčajúci ulicami, do-
dávajú celému „havanskému skanzenu“ autenticitu 
a  jedinečnosť. Historické centrum starého hlavného 
mesta bolo aj preto vyhlásené za pamiatku UNESCO.

Eko systém/reportáž
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ROUTE 66, USA 
Legendárna a kultová, nazývaná aj cesta ciest. Spie-
vali i písali o nej mnohí umelci, túžili po nej voľnomyš-
lienkári, milovníci cestovania i slobody. U. S. Route 
66 - cesta, ktorá bola spustená do prevádzky v roku 
1926, prepájala východné a západné pobrežie USA. 
Pôvodne viedla z Chicaga v štáte Illinois, cez štáty 
Missouri, Kansas, Texas, Oklahomu, Nové Mexiko  
a Arizonu a končila v Santa Monice v Kalifornii.  
V roku 1984 bola táto 3 940-kilometrová cesta ofici-
álne vyradená zo zoznamu diaľnic v USA a nahradená 
viacerými úsekmi diaľnic v jednotlivých spolkových 
štátoch. Napriek tomu zostáva dodnes jej návšteva  
i jazda po celom jej úseku snom motorkárov, auto- 
mobilistov i milovníkov histórie i tradícií. V súčas- 
nosti sa o stav a zjazdnosť cesty starajú viaceré spolky 
a dobrovoľníci. Na jej úsekoch sa nachádzajú aj mies-
ta, kde sa akoby skutočne čas zastavil...

Ginuciai, Litva 
Len hodinu a  pol jazdy od hlavného mesta Litvy sa nachádza 
malebná dedinka Ginuciai, založená v 16. storočí nášho letopoč-
tu. Leží na brehu jazera v národnom parku Auksstaitija a je do-
movom stredovekých hradov, nedotknutých lesov a starosvet-
skej tradície. Podľa posledného sčítania obyvateľstva tu žije len 
69 ľudí. V  minulosti sa obec Ginuciai preslávila zaujímavým 
technickým dielom – vodným mlynom s kolesom, mlynským ka-
meňom a mechanizmom na zdvíhanie vriec. Zariadenie tiež vy-
rábalo elektrickú energiu pre celú dedinu. Mlyn funguje dodnes 
a nachádza sa v ňom aj múzeum a hotel. 
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Základom odvetranej fasády je konštrukcia, na ktorej je fasád-
ny obklad upevnený. Najčastejšie sa používajú hliníkové kon-
štrukcie – sú ľahké, dostatočne pevné, s  veľkým výberom tva-
rovaných profilov, ale hlavne nepodliehajú korózii. Inštalujú sa 
na hliníkové konzoly, ktoré zabezpečia požadované predsadenie 
od steny, pod ktoré sa inštalujú termopodložky pre zamedzenie 
tepelných prestupov. Menej používané sú drevené konštrukcie, 
pretože majú kratšiu životnosť (i keď sú KVH hranoly veľmi kva-
litné – technicky sušené na vlhkosť 12 – 15 % a rozmerovo pres-
né), ich cena sa takmer vyrovná konštrukcii z hliníka. 

Pozornosť treba upriamiť aj na nasávaciu škáru (nad terénom) 
min. 10 – 20 mm (všetky horizontálne škáry musia byť otvore-
né) a výfukovú škáru pod atikovým plechom min. 15 – 20 mm, 
inak fasáda nebude správne fungovať. V prípade izolácie pod od-
vetranú fasádu trh ponúka viacero konkrétnych výrobkov vhod-
ných na tento typ fasády. Pod odvetranú fasádu nesmie byť po-
užitý polystyrén, pretože vplyvom slnečného žiarenia sa obklad 
môže zohriať aj na 60 – 70 °C a polystyrén začne postupne subli-
movať. Za pár rokov bude tenší a jeho izolačné vlastnosti horšie. 
Závažnejšia situácia by nastala pri požiari, kde komínový efekt 
v odvetranej fasáde výrazne podporí horenie horľavého polysty-
rénu. 

VYBRAŤ VHODNÚ, FUNKČNÚ 
A AJ KRÁSNU FASÁDU NIE 
JE VÔBEC JEDNODUCHÁ 
ZÁLEŽITOSŤ. TYP FASÁDY, 
FARBA, ROZDELENIE PLÔCH, 
VÝBER MATERIÁLOV A ICH 
KOMBINÁCIA, VLASTNOSTI 
VYBRANÝCH MATERIÁLOV, 
TYP KONŠTRUKCIE, TO 
JE LEN ČASŤ ATRIBÚTOV 
FASÁDY, KTORÉ KEĎ 
SPRÁVNE ZMIEŠAME, MALI 
BY SME DOSTAŤ JEDINEČNÝ 
VÝSLEDOK, HARMONICKY 
DOTVÁRAJÚCI CELOK.  
A TO VŠETKO ZA  
ROZUMNÚ CENU.

Aký materiál je pre vašu 
odvetranú fasádu ten najlepší?

Eko systém/tipy
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Pri výbere obkladového materiálu je dobré uvedomiť si, aké 
máme ďalšie požiadavky na fasádu. V širokom spektre vlast-
ností má každý z materiálov svoje „silné aj slabé stránky“. 

HPL DOSKY

HPL – laminát lisovaný pod vysokým tlakom (FUNDER-
MAX, TRESPA, PARKLEX a pod.), hrúbka pre exteriér  
6, 8, 10 mm a viac (najpoužívanejšia doska na fasády v hrúb-
ke 6 mm, pre balkónové výplne 8 mm, pre interiérové prieč-
ky 10 – 12 mm).
Klady: odolnosť voči poveternostným vplyvom, vysoká me-
chanická a chemická odolnosť, tvarová a farebná stálosť, veľ-
mi široká paleta farieb, drevo dekorov, metalických deko-
rov či špeciálnych dekorov (viac ako 100 dekorov), požiarna 
odolnosť B.
Zápory: doskový materiál nie je možné skružovať ani vyrá-
bať celistvé rohové prvky, inštaluje sa len ako doska.
Použitie: HPL dosky sú ideálne na odvetrané fasády výško-
vých budov, administratív, vstupných portálov objektov, ale 
najmä rodinných domov a garáží. Dosky sa upevňujú lepe-
ním, nitovaním a skrutkovaním. Obklad  je najvhodnejší na 
miesta exponované veľkým množstvom ľudí, detí, môže byť 
inštalovaný od „zeme“, má antigraffiti povrch, je vhodný pri 
domácich zvieratách, nevadí mu, ak oň opriete bicykel, zá-
hradné náradie či rebrík. 

VLÁKNITÉ DOSKY

Cementovláknité dosky, alebo vláknité dosky z čadiča 
(SWISSPEARL, CEMBRIT, EQUITONE, ROCKPANEL  
a pod.), hrúbka od 8 mm.
Klady: krásny prírodný vzhľad v TOP triedach, odolnosť vo-
či poveternostným vplyvom, tvarová a farebná stálosť, široká 
paleta farieb, požiarna odolnosť A2.
Zápory: náchylné na praskanie, pukanie, prekopnutie, v niž-
ších triedach nutná penetrácia hrán kvôli vlhkosti, v najniž-

ších triedach je nutné nafarbiť celé dosky. Sú ťažšie a ove-
ľa  náročnejšie sa spracovávajú. Doskový materiál nie je 
možné skružovať ani vyrábať celistvé rohové prvky, inštalu-
je sa len ako doska.
Použitie: ich prírodný vzhľad je veľmi zaujímavý a originál-
ny, ale náchylnosť na  pukanie, praskanie ich ale odsúva za 
kompakty a  kompozity, výhodou je však najlepšia požiar-
na odolnosť. Rovnako ako HPL dosky sa lepia, nitujú alebo 
skrutkujú do konštrukcie. Sú vhodné na fasády výškových 
budov, polyfunkčných objektov, ale aj rodinných domov.

KOMPOZITNÉ DOSKY

„Sendvič“ zložený z týchto konkrétnych vrstiev materiálu  
hliník, plast, hliník (ALPOLIC, TECUBOND, ALUCOBOND,  
ETALBOND a ďalšie), hrúbka pre fasádne účely je 4 mm.
Klady: výborné fyzikálne a chemické vlastnosti, odolnosť vo-
či poveternostným vplyvom, tvarová a farebná stálosť. Širo-
ká paleta farieb, drevo dekorov, metalických dekorov či špe-
ciálnych dekorov. Doskový materiál je možné skružovať, 
vyrábať celistvé rohové prvky, kazety, 3D výrobky a pod. Po-
žiarna odolnosť: keramické jadro – A2, jadro s retardérmi ho-
renia – B, jadro PE (polyetylén) – E.
Zápory: ľahko poškriabateľný, vidieť stopy po „vandaloch“ – 
napríklad po kopnutiach.
Použitie: kompozitné dosky nie sú najvhodnejšie na expono-
vaných miestach, keďže sú veľmi náchylné na poškriabanie 
a prevalenie. Pri použitiach vo výškach nad 3 m je ich využi-
tie takmer neobmedzené. Dokonalé rovné línie panelov, ka-
ziet (s neviditeľným uchytením v škárach), rohových prvkov 
alebo „len“ dosiek (uchytených lepením, nitovaním či skrut-
kovaním) zabezpečujú opticky pôsobivé architektonické rie-
šenie fasád alebo častí budov.  

DREVO

Prírodný materiál THERMOWOOD (termoborovica, termo-
jaseň) alebo exotické dreviny (Sapeli, Massaranduba, Bang-
kirai a pod.).
Klady: jediný prírodný materiál (zo spomínaných), krásny 
prírodný vzhľad, odolnosť voči škodcom, plesniam atď.
Zápory: odolnosť voči poveternostným vplyvom len pri pra-
videlnom udržiavaní a ošetrovaní, požiarna odolnosť – E.
Použitie: drevené obklady sú a budú jedinečné, keďže sú prí-
rodného pôvodu. Vyžadujú si, na rozdiel od ostatných spo-
mínaných, pravidelné ošetrovanie a  údržbu. Tvrdenie, že 
povrchová úprava na drevených obkladoch vydrží v exterié-
ri 5 rokov, nebude pravdivé. A ak chcete zachovať prírodný 
vzhľad, rátajte s údržbou 1 – 2x za rok. Sú vhodné na fasá-
dy administratív, polyfunkčných objektov, rodinných domov, 
garáží, plotov, balkónových výplní a pod. Pri drevených ob-
kladoch sa používa drevená konštrukcia, do ktorej sa dosky 
najčastejšie skrutkujú, môžu sa však aj lepiť.

V tomto článku však zďaleka nie sú spomenuté všetky typy 
obkladových materiálov odvetraných fasád, ako napr. Cor-
ten, Rheizink, kamenné, keramické, titánzinkové obklady. 
Téma odvetraných fasád je veľmi zaujímavá a obšírna – či ide 
o funkčnú, materiálovú alebo dizajnovú časť fasády. Správny 
výber materiálov, kombinácia farieb a plôch je polovica úspe-
chu, krásna inštalácia a montáž do posledných detailov, je tá 
druhá. My to máme radi a vyžívame sa v tom. 

www.QBOND.sk
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PEVNÉ PLOCHY V MESTSKÝCH  
I VIDIECKYCH AGLOMERÁCIÁCH MOŽNO 
BUDOVAŤ EKOLOGICKY A ÚSPORNE. 
RIEŠENÍM SÚ EKOLOGICKÉ PLASTOVÉ 
RETENČNÉ DOSKY. IDE O SYSTÉM, KTORÝ 
JE SCHOPNÝ ZNIESŤ HORIZONTÁLNU 
AJ VERTIKÁLNU ZÁŤAŽ, JE TRVALO 
UDRŽATEĽNÝ A PÔDNY POVRCH 
SPEVŇUJE AJ BEZ  
JEHO UZAVRETIA.

EKOLOGICKÉ PLASTOVÉ 
RETENČNÉ DOSKY

Eko systém/tipy

Substrate

Grass

Epoxy

Parkovisko pred a po úprave  
retenčnou doskou

Veľkokapacitné parkovisko  
počas výstavby a po dokončení

Eko systém/reportáž
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Ponúkame systém ekologických  
plastových retenčných dosiek,  
ktoré sú určené na spevnenie pôdy,  
s možnosťou použitia vegetácie,  
substrátu, epoxidových zmesí  alebo  
jemného štrku na horizontálnych,  
ale aj vertikálnych plochách.

Výhody systému

•  Ľahké a rýchle položenie (asi 100 m² na osobu a hodinu)  
vďaka nízkej hmotnosti

•  Nízke náklady na prepravu a manipuláciu
•  Vysoká nosnosť (testované až 175t/m²)
•  Bezpečnostný spojovací systém, pri ktorom nepoužívame 

obrubníky, pretože znesie vertikálnu aj horizontálnu záťaž
•  Spevnenie plôch – so spomalením vsakovania dažďovej vody
•  Minimalizácia nákladov na údržbu plôch
•  Protišmykový a nerozbitný
•  Odoláva poveternostným podmienkam a nemá vplyv  

na životné prostredie
•  Mrazuvzdorný a odolný proti UV žiareniu
•  Jednoduché prispôsobenie 

okrajov (prírezom)
•  Podľa spôsobu aplikácie je 

možné vybrať si z niekoľkých 
typov ekologických plastových 
retenčných dosiek

www.ekoprd.eu        www.restab.eu

Stone

Industriálna pojazdná  
plocha s retenčnými 

doskami

... A AKO SA HOVORÍ: 
„JE LEPŠIE RAZ VIDIEŤ,  
AKO STOKRÁT POČUŤ!“

Predgarážové státie pred a po úprave priestoru
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Výhod betónových plotov je naozaj veľa. Ta-
kéto konštrukcie sú namontované pomerne 
rýchlo, bez veľkého úsilia na prípravu zá- 
kladu a samotný plot sa môže meniť a zdo-
biť. Betónový plot nevyžaduje neustálu 
opravu a prílišnú starostlivosť. 

BETÓNOVÝ PLOT  
– ČO TO JE?

Je to bariérové oplotenie, ktoré prakticky 
vymedzuje priestor a vytvára protihlukovú 
bariéru. Výrobou a realizáciou betónových 
plotov sa spoločnosť REMU zaoberá od ro-
ku 2010. „Kvalitou a cenou našich výrobkov 

sa snažíme čo najviac priblížiť našim zá-
kazníkom. Našou prioritou je bezpečnosť 
a komfort. Na výrobu je použitý normou 
predpísaný betón pevnosti C35/45. Podľa 
testovania v TSÚS Nové Mesto nad Váhom, 
naše pevnosti betónu dosahujú hodnotu 
C55/67, tým sa snažíme dbať na vyššiu kva-
litu a bezpečnosť našich výrobkov. Do zme-
si sa pridáva cement zvýšenej triedy pev-
nosti 42,5 R, praný riečny piesok 0/4 mm, 
kamenivo 4/8 mm a špeciálne prostried-

ky, ktoré zvyšujú odolnosť plotu a takmer 
dvojnásobne zvyšujú jeho životnosť. Hmot-
nosť jednej platne je približne 80 kg, zále-
ží od vzoru, ktorý si vyberiete. Oceľové vý-
stuže pre platne s hrúbkou 6 mm a stĺpiky  
s hrúbkou 8 mm robia plot skutočne spo-
ľahlivým a bezpečným – takýto plot odo-
lá náročným podmienkam a dokonca aj sil-
ným nárazom,“ ozrejmuje postup výroby 
a  technické špecifikácie materiálu konateľ 
spoločnosti René Müller. 

NIEKOMU SA PÁČIA 
OZDOBNÉ KOVOVÉ PLOTY, 
INÉMU DREVENÉ PLOTY,  
NO ĽUDIA, KTORÍ SA CHCÚ 
SKRYŤ PRED HLUKOM  
Z ULICE A ZVEDAVÝMI 
POHĽADMI, 
UPREDNOSTŇUJÚ 
NAJPEVNEJŠIE 
KONŠTRUKCIE  
– BETÓNOVÉ PLOTY.

BETÓNOVÉ PLOTY 
– KRÁSNE A PEVNÉ!

Eko systém/tipy
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PRIESTOR A PRAKTICKÉ 
VYUŽITIE 

Hlavnou výhodou betónového plotu je, že 
je skutočne univerzálny. Je možné postaviť 
ho kdekoľvek, v blízkosti súkromného do-
mu, vidieckej chaty, školy, škôlky, skladu, 
priemyselnej alebo rekreačnej budovy. Be-
tónový plot je praktický, odolný a nevyža-
duje špeciálnu starostlivosť. Aj v náročných 
podmienkach vydrží betónový plot desiat-
ky rokov.  

RÔZNE VZORY  
A ŠIROKÁ ŠKÁLA FARIEB

V ponuke spoločnosti REMU sú obojstran-
né i jednostranné prevedenia betónových 

platní. Medzi najpredávanejší vzor však 
patrí jednoznačne nová bridlica – jemná 
a  zároveň výrazná štruktúra štiepaného 
kameňa. „Nechceli sme zákazníkom po-
núknuť odtlačok nepohľadovej strany, pre-
to sme dlhodobo pracovali na forme, v rám-
ci ktorej by sme mohli klientom ponúknuť 
dokonale identickú platňu, ktorá zabezpe-
čí rovnaký pohľad z ulice aj z priestoru po-
zemku. A podarilo sa nám to, veď posúďte 
sami!“ predstavuje obľúbený produkt Re-
né Müller.

Okrem novej bridlice je v  ponuke aj oboj-
stranná nepravidelná tehla, určená pre mi-
lovníkov nesúmerných tvarov. Z  jedno- 
stranných oplotení je ďalej na výber deväť 
vzorov za zaujímavú cenu. Ploty sú dodávané  

v jemne sivej farbe a  na želanie klienta sú 
nafarbené. Profesionálna montáž plotov je 
samozrejmosťou. Ak sa však klient rozhod-
ne pre svojpomocnú montáž, firma zabez-
pečuje poradenstvo a odborné rady na vy-
žiadanie zákazníka. 

Výhody  
a vlastnosti  
betónových  
plotov
• odolnosť, pevnosť a nepriehľadnosť

• protihluková a protiveterná bariéra

• stabilita a bezpečnosť vďaka využitiu 

certifikovaných materiálov

• hladký povrch – dokonalý  

na pohľad aj na dotyk

• farebné možnosti – vybrať sa dá 

z rôznych odtieňov i farebných 

kombinácií 

• atraktívne prevedenie – estetická 

úprava jednotlivých vzorov

• rôznorodé modifikácie

• obojstrannosť plotov – estetická 

hodnota z každého pohľadu

• bezúdržbovosť

• dlhá životnosť – bežne niekoľko 

desiatok rokov

• rýchla montáž i demontáž 

www.remu.sk/betonove-ploty

KALKULÁCIA  

CENY  

BETÓNOVÉHO

PLOTA

NASKENUJ QR KÓD
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DAROVAŤ SI ZDRAVIE  
VIEME AJ PROSTREDNÍCTVOM 
VLASTNEJ ZÁHRADKY

HANKA SEKULOVÁ – MILOVNÍČKA PRÍRODY A ZNÁMA PROPAGÁTORKA PRÍRODNÝCH 
JEDLÝCH A LIEČIVÝCH ZÁHRAD. VYRASTALA V PANELÁKOVOM BYTE V BRATISLAVE, ALE 
PRÁVE POČAS SVOJHO DETSTVA A NÁVŠTEV U STARÝCH RODIČOV NA HOREHRONÍ SA 
NAUČILA, AKO SA DÁ HOSPODÁRIŤ A ŽIŤ S LÁSKOU A ÚCTOU K PRÍRODE. DNES SVOJOU 
VLASTNOU ZÁHRADKOU A SKÚSENOSŤAMI INŠPIRUJE VŠETKÝCH MILOVNÍKOV PRÍRODY. 
S HANKOU SME SA ROZPRÁVALI AJ O JEJ ZÁHRADKE, O RADÁCH, AKO SI VYTVORIŤ 
SVOJU VLASTNÚ DIVOKÚ A PRÍRODNÚ ZÁHRADU, ALE AJ O ZDRAVOM ŽIVOTE 
V SÚLADE S PRÍRODOU.  

Eko systém/rozhovor
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Na úvod mi nedá nespomenúť, že práve 
vďaka štúdiu na nitrianskej poľnohos-
podárskej univerzite ste sa na záhrad-
kárčenie, pestovanie rastlín a súžitie 
s  prírodou začali pozerať úplne iným 
pohľadom.
Áno, príroda ma zaujímala odmala, a keď- 
že som sa chcela dozvedieť viac, išla 
som študovať na vtedajšiu Vysokú školu  

poľnohospodársku. Obsah štúdia mi však 
ukázal, ako to robiť nechcem. Prečo? 
Škola mi ukázala, ako funguje/nefungu-
je priemyselné poľnohospodárstvo. Vy-
soké výnosy a zisky na úkor prírody dl-
hodobo fungovať nemôžu. Nakoniec to 
vidíme aj sami, ako vyzerajú naše polia 
a  veľkochovy dnes. Záhrady sa preme-
nili na moderné sterilné zelené plochy.  
Väčšinu potravín dovážame, a  to sme  
boli kedysi z  veľkej časti potravinovo  
sebestačná krajina. Z  tohto dôvodu som 
sa radšej profesijne venovala dlhé roky 

obchodu, a prírode vrátane záhradníče-
nia som sa venovala len ako koníčku. Zá-
hradníčila som si tak, ako ma to učili moji 
starí rodičia – v súlade s prírodou a s lás-
kou. Čo ma nenaučili moji starkí, učila ma 
príroda sama. V roku 2011 som natrafila 
na popísaný komplexný systém perma-
kultúrneho udržateľného obnoviteľného 
spôsobu pestovania a  chovu, ktorý ma 
hneď oslovil, pretože vychádza z  môjho 
vnútorného nastavenia a vlastných skúse-
ností. Permakultúra = permanent + agri-
culture = udržateľné poľnohospodárstvo. 

DARUJME ZÁHRADE 
PRÍRODU - ONA 
NÁM ZA ODMENU 
DARUJE ZDRAVIE 
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Laicky povedané, je to spôsob pestova-
nia, ktorý je udržateľný, teda sa dokáže 
sám recyklovať − obnovovať bez zásadné-
ho vonkajšieho zásahu. Keby sme to ešte 
chceli zjednodušiť, tak nám z toho vychá-
dza niečo, čo si dokáže žiť svojím životom 
a z roka na rok sa samo postaviť na no-
hy. A ešte bonus navyše − nakŕmi nás to. 
A keďže v tom vidím zmysel pre nás všet-
kých, začala som sa sústreďovať na apli-
kovanie prírodnej udržateľnosti v  prí-
rodných záhradách a  iných záhradných 
priestoroch, ktorými sa snažím „naka-
ziť“ aj svoje okolie. 

Vaša záhradka, ktorú ste si založili 
pred 18 rokmi takpovediac na zelenej 
lúke, je dnes skutočným živým priesto-
rom, nielen záhradkou, ale aj lesom, lú-
kou, miestom na relax a život pre ľudí, 
zvieratá i rastliny. Ako vaša záhradka 
vznikala?
Jedna naša prírodná záhrada začala vzni-
kať v  roku 2004 a  druhá, menšia v  roku 
2011. Väčšia je na 10-árovom pozemku 
vrátane príslušenstva, menšia je vrátane  

stavby a  príjazdovej cesty na 6-árovom 
pozemku. Obe vznikli na zelenej lúke, 
alebo skôr na „stavebnej suti“. Pri staršej 
bola naša pôvodná vízia anglického par-
kového štýlu, s  jedlými stromami, krík-
mi a bylinkami. Túto záhradu sme začali 
v roku 2011 premieňať na prírodnú jed-
lú liečivú džungľu. Pridali sme záhony 
okolo domu, vertikálne pergoly pre po-
pínavky, kŕdlik okrasno-úžitkovej hydi-
ny (slepačí kolektív liliputiek a kačky in-
dického bežca) a, pravdaže, včely a  iné 
opeľovače. Zvyšná divočina sa nasťaho-
vala časom sama. Mladšia záhradka bola 
od samého začiatku naplánovaná a zalo-
žená ako menej údržbová prírodná jedlá 
záhrada. Dokonca bola doslova založe-
ná na stavebnej suti, bez navážky orni-
ce. Pôdny živý substrát sa časom vytvo-
ril rozkladom mulčovacieho materiálu. 
Namiesto trávnika pestrá živá lúka, živý 
plot z jedlých či liečivých kríkov, ovocie, 
bobuľoviny, vyvýšené záhony, bylinky, 
malé jazierko. Dnes aj z  tohto priestoru 
je divoká prírodná džungľa, plná jedlých 
a liečivých rastlín. 

Eko systém/rozhovor
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Ak nám môžete priblížiť, koľko dru-
hov ovocných stromov, liečivých rast-
lín, zeleninových odrôd, ovocia, kríkov, 
podporných rastlín, ale aj aké domáce  
a divo žijúce živočíchy majú dnes u vás 
svoj domov?
To by bolo na veľmi dlhý zoznam, ale 
v skratke: ovocné stromy, drobné bobuľo-
viny, orechy, lipa, borovice, liečivé bylin-
ky, kríky, rastliny nielen jedlé liečivé, ale 
aj inak užitočné či úžitkové. Napríklad 
pre vtáky a  opeľovače. Pravdaže, rôzna 
zelenina vhodná do zmiešaných polykul-
túrnych záhonov, vhodná pre naše pod-
nebné pásmo. Okrem spomínaných včiel 
a  okrasno-úžitkovej hydiny, v  záhradách 
našli svoj domov aj ježkovia, jašterice, 
užitočné užovky, netopiere, divé opeľova-
če, včely samotárky, svätojánske mušky, 
roháče a  občas príde na návštevu aj ve-
verička z blízkeho lesa. Samozrejme, divé 

kačky, rôzne spevavé vtáky, hrdličky, ho-
luby hrivnáky, ktoré u  nás radi aj hniez-
dia. 

Skúste nás inšpirovať prakticky. Má-
me klasickú záhradu s hriadkami, ko-
seným trávnikom. Môžeme vyskúšať 
založenie prírodnej záhrady s prvka-
mi permakultúry postupne na niekto-
rých jej častiach? Alebo to treba vziať  
z gruntu?
Odpoviem „šalamúnsky“ – každý, na čo 
sa vnútorne cíti. Záhrada je živý organiz-
mus, ktorý v  sebe zahŕňa aj „svojich ľu-
dí“. Preto je najlepšie načúvať, „naciťo-
vať“, naštudovať si teóriu a  až potom sa 
pustiť do úprav, na aké si trúfneme. Pri 
existujúcej klasickej záhrade je však po-
stup po častiach niekedy vhodný kom-
promis, kedy dáme priestoru aj sebe čas  
na premenu. 

Niekto hovorí, že tento spôsob zá-
hradkárčenia je pohodlný, ja sa ale do-
mnievam, že je náročnejší na celko-
vú starostlivosť, lokalizáciu rastlín, ich 
kombinovanie a podobne, v prvých ro-
koch takmer určite. 
Pri tomto spôsobe prenechávame veľkú 
časť „práce“ na samotnú prírodu, ktorá 
nám rada pomôže, pokiaľ jej dáme šan-
cu. Na začiatku je, pravdaže, potrebné 
si urobiť alebo dať si urobiť vhodný ná-
vrh rozloženia základných prvkov vráta-
ne vhodných rastlín. Túto časť považu-
jem za dôležitú, urobiť si vhodný „strih“, 
podľa ktorého si budúcu záhradu násled-
ne „ušijeme“. Zlý strih môže spôsobiť,  
že nám záhrada dobre nesadne. Ďalšia 
výzva je v  prvých troch rokoch, kým sa 
jednotlivé rastliny dobre zakorenia a po-
spájajú. V  tomto počiatočnom období je 
potrebné im pomôcť, hlavne v obdobiach 

„Zameňme tuje 
za jedlé stromy, 
sterilný trávnik  
za lúku plnú života 
a liečivých bylín. “
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sucha a mrazoch. Napriek tomu to vní-
mam tak, že v  porovnaní s  klasickými 
okrasno-trávnikovými záhradami je za-
ložená prírodná záhrada menej náročná 
na starostlivosť aj v prvých rokoch. Na-
vyše, v neskorších rokoch sa nám odme-
ní v podobe záhradných darov. 

Dá sa mať prírodnú záhradu, takú ako 
máte vy, aj napríklad v radovej zástav-
be rodinných domov? Mám na mys-
li to, že susedia často riešia starost-
livosť o záhrady blízkych domov tak, 
aby bolo čo najmenej škodcov, nízka 
udržiavaná tráva, nepreletovali neže-
lané rastliny atď.
Áno, určite je to možné a aj niekoľko ta-
kých prírodných záhrad poznám. Všet-
ko závisí od susedských vzťahov a,  sa-
mozrejme, vhodnej osvety. Som rada, že 
téma prírodných záhrad sa čoraz viac do-
stáva aj do rôznych médií, vďaka čomu už 
veľa klasických záhradkárov začalo uva-
žovať aj nad touto alternatívou. Osobne 
som presvedčená, že pokiaľ by z rôznych 
dôvodov nastali výpadky so zásobova-
ním potravín, veľmi veľa klasických zá-
hrad by sa rýchlo začalo meniť na pes-
tovateľské prostredie. Prírodná jedlá 
liečivá záhrada nám totiž vie poskytnúť 
nielen zdravé plody a iné jedlé dary, ale aj 
prvú pomoc v rámci základnej liečivovej  
domácej lekárničky. 

Nedávno som počula vaše vyjadrenie, 
že skutočnú prírodu si môžete priniesť 
kamkoľvek. Aj do mini záhrady, ale aj 
na balkón či terasu. Dá sa udržateľná 
záhrada, pestovanie a príroda priniesť 
aj do takýchto priestorov?
Príroda sa dá preniesť úplne všade, kde jej 
to dovolíme. Ani ju netreba prenášať, ona 
sa rada prenesie aj sama. Pokiaľ však má-
me obmedzený menší priestor, dávame 
prednosť riadenej výsadbe rastlín, ktoré 
nám pomôžu spestriť si domáci jedálni-
ček a nie sú náročné na priestor. Takto si 
vieme založiť aj jedlú balkónovú džungľu. 

Sú prírodné a liečivé záhrady vhodné aj 
pre ľudí trpiacich alergiami? 
Nekosené alebo šetrne kosené časti a vý-
mena trávnika za pestrú lúku nám môžu, 

naopak, pomôcť. Menej sa práši, vyšší 
porast zároveň udržuje stabilnejšiu klí-
mu, okolie sa tak neprehrieva a nevysušu-
je. Cieleným výberom vhodných lúčnych 
rastlín môžeme minimalizovať rastlin-
né alergény v  prostredí. Otázkou však 
je, čo je hlavnou príčinou množstva rôz-
nych alergií okolo nás? Alergické prejavy 
má dnes v sebe už väčšina populácie a ne-
ustále sa ich počet zvyšuje. Osobne som 
presvedčená, že je to z  veľkej časti spô-
sobené zvýšenou koncentráciou chemic-
kých jedov v našom životnom prostredí – 
nielen v potravinách. Naopak, návratom 
k  prirodzenej pestrosti, s  minimalizova-
ním agresívnej chémie, sa vonkajšie pre-
javy alergií môžu stabilizovať, prípadne 
vymiznúť úplne. Moje vlastné skúsenosti 
a skúsenosti mojej najbližšej rodiny túto 

„Záhrady  
plné života“

Eko systém/rozhovor
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odvážnu myšlienku podporujú. Sami sme 
si prešli rôznymi ochoreniami aj alergia-
mi, ktoré roky drží pod „zámkom“ naša 
silná imunita. Imunitu si zasa udržujeme 
práve darmi z prírodných záhrad a príro-
dy ako takej. Aj nekosenej. 

Ja preto roky tvrdím nielen v mojich šies-
tich knihách, kurzoch, videách, bese-
dách či rozhovoroch – „Darujme si zdra-
vie z  vlastnej záhrady.“ Táto fungujúca 
skúsenosť sa dá pekne rozšíriť nielen na 
záhrady ako také, ale na celé naše ťaž-
ko skúšané životné prostredie. Nako-
niec jedlé a  živé plochy si vieme založiť 
aj v  mestách, vnútroblokoch, školských  
záhradách, parkoch... 

Záleží len na nás.

Eko BÝVANIE/BYDLENÍ
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EARTH OVERSHOOT DAY – DEN PŘEKROČENÍ ČERPÁNÍ ZDROJŮ ZEMĚ  
JE ROZHODUJÍCÍ DEN, VE KTERÝ LIDSTVO SPOTŘEBUJE PŘÍRODNÍ 
ZDROJE, KTERÉ MÁ ROČNĚ K DISPOZICI. V ROCE 2022 PŘIPADL  
TENTO DEN JIŽ NA 28. ČERVENCE.

JAK DOCÍLIT ÚSPORY  
ENERGIE V DOMÁCNOSTI?

TIP 2: OPTIMALIZUJTE 
IZOLACI BUDOVY  
I TOPNÉHO POTRUBÍ
Abyste zabránili tepelným ztrátám, za-
jistěte dostatečnou izolaci budovy i po-
trubí. Systém vytápění tak nebude muset 
vyrábět tolik tepla, nespálí takové množ-
ství fosilních zdrojů energie, a vykazu-
je proto také nižší emise CO2. Nejdůleži- 
tějším parametrem je součinitel prostu-
pu tepla materiálu použitého k izolaci. 
Pomocí moderních termovizních kamer 
se dá vytvořit tepelný profil vaší budovy  
a podle toho dům energeticky účinně 
přebudovat.

Účinnost konvenčního systému plynové-
ho vytápění je mezi 85 až 93 %. Moderní 
systémy vytápění plynovými kondenzač-
ními kotli naproti tomu využívají ener-
gii spalin vznikajících při spalování. Díky 
tomu jsou efektivnější a jejich účinnost 
dosahuje až 100 %.

Pokud chcete zvýšit účinnost systému 
vytápění, měli byste dodržovat následu-
jící body:
• Správné dimenzování systému vytápě-

ní (odpovídající velikosti místnosti)
• Používání moderní regulační techniky
• Hydraulické vyvážení
• Správná teplota místností

Plynové vytápění můžete také kombi-
novat s obnovitelnými energiemi, třeba  
s tepelným čerpadlem nebo solárním te-
pelným systémem, abyste vytápěli ještě 
účinněji a především ekologičtěji. So-
lární kolektory jsou například vhodné k 
podpoře vytápění a k přípravě teplé vody.

Pro ekologickou uhlíkovou stopu 
je zásadní spotřeba domácnosti na 
hlavu. Nejvýznamnější je při tom 
spotřeba tepla a vody, která tvoří 
téměř polovinu konečné spotřeby 
energie. Z toho na provoz připa-
dá asi 30 % a na elektřinu asi 21 % 
spotřeby energie. Připravili jsme si 
pro vás 6 tipů pro úsporu energie. 
Pomohou vám snížit spotřebu tep-
la, vody a elektřiny, a tím také emi-
se CO2.

TIP 1: VYTÁPĚJTE SVŮJ 
DŮM EFEKTIVNĚ  
A ŠETŘETE ENERGII
Zvýšením účinnosti svého systému 
vytápění jej můžete optimalizovat 
a snížit spotřebu paliva a elektřiny. 
Účinnost představuje efektivitu vy-
tápění a uvádí se v procentech. 
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Jak zajistit správné 
vytápění a dostatečné 
větrání domácnosti? 
Kombinací tepelného 
čerpadla a řízeného 
větrání.

Tepelné čerpadlo CHA – Mono-

block vzduch/voda je velmi tiché, 

účinné, energeticky úsporné.  

Používá inovativní chladivo R290  

a je tak mimořádně šetrné k život-

nímu prostředí. S výkonem 7 kW 

nebo 10 kW zajišťuje nízké provoz-

ní náklady a splňuje všechny poža-

davky na státní dotace. V zimě topí 

a v létě příjemně chladí. Navíc se  

v sestavě se zásobníkem vejde  

jenom na 1 m²! 

Centrální větrací jednotka CWL-2, 

nejtišší na trhu, zajišťuje nepřetrži-

tý přívod čerstvého vzduchu do  

interiéru. Míra rekuperace tepla  

až 99 % zajišťuje mimořádně nízké 

náklady na energii. Můžete si  

vybrat až ze tří úrovní výkonu: 225, 

325 a 400 m³/h. Obě zařízení jsou 

perfektní i samostatně. Jejich  

kombinací však získáte mimořádně 

účinné, úsporné, zdravé a pohodl-

né řešení vytápění a větrání  

pro váš domov.

TIP 6: SPRÁVNĚ VĚTREJTE

K udržení optimálního vnitřního klimatu 
v místnosti je nutné denně větrat. Přede-
vším v zimě při tom zbytečně uniká tep-
lo. Pro úsporu energie v domě je důleži-
té nárazové větrání – okna nenechávat 
jen pootevřená. Nárazové větrání je jed-
noduché a mimořádně účinné pro snížení 
vysoké vlhkosti vzduchu v místnosti. Po-
hodlnou alternativou k ručnímu větrání 
jsou moderní větrací systémy. Větrání 
obytných prostor s rekuperací tepla ne-
jen účinně předchází tvorbě plísní, ale ta-
ké výrazně snižuje náklady na vytápění.

TIP 5: POUŽÍVEJTE 
MODERNÍ DOMÁCÍ 
SPOTŘEBIČE
Moderní domácí spotřebiče, jako jsou 
účinné chladničky, pračky nebo větra-
cí jednotky, spotřebují méně vody a elek-
třiny. Náklady na energie snižují na mi-
nimum.
• Pořizujte si elektrické spotřebiče  

s třídou účinnosti A až A+++.
• Nepoužívejte pohotovostní režim, 

místo toho spotřebiče vypněte.
• Pro úsporu elektřiny používejte  

úsporné žárovky.
• Používejte inteligentní domácí systém, 

nainstalujte si moderní systémy  
pro regulaci teploty.

TIP 3: ŠETŘETE ENERGII POMOCÍ 
INTELIGENTNÍHO DOMÁCÍHO SYSTÉMU

Chcete mít přehled o vaší spotřebě energie? Kontrolujte vaší spo-
třebu nebo stav elektroměru v inteligentním domácím systému pro- 
střednictvím aplikace. Inteligentní domácí systém přispívá k úspoře  
energie v domě:
• Vytápí pouze v době, kdy místnosti skutečně využíváte a jste doma.
• Teplotu můžete automaticky regulovat podle dne v týdnu,  

průběhu dne a podle místností.
• Můžete si vybrat z různých režimů nastavení – režim úspory  

energie, režim dovolené.
• Pomocí aplikace můžete také pohodlně ovládat větrací  

systém a šetřit tak drahocennou energii.

www.czech.wolf.eu

WOLF. Expert na  
vnitřní prostředí.

Kombinací účinného vytápění a řízeného větrání lze v každé budově dosáhnout 

zdravého vnitřního prostředí s mimořádným komfortem. Společnost WOLF  

nabízí kompletní řešení vytápění a větrání na míru, které kombinuje výrobky  

a jednotný řídicí systém, aby koncovým uživatelům poskytla maximální komfort  

a bezpečnost. Zařízení WOLF navíc mezi sebou efektivně komunikují a díky 

aplikaci WOLF SmartSet je lze ovládat nebo regulovat na dálku prostřednictvím 

chytrého telefonu, tabletu nebo počítače - kdykoli a kdekoli.

TIP 4: ZACHÁZEJTE 
ŠETRNĚJI S VODOU

Pokud snížíte spotřebu vody, ušetříte  
v domě ještě více energie. Jak na to?
• Místo koupání se sprchujte.
• Používejte energeticky úsporné  

baterie: mohou totiž snížit průtok  
asi o polovinu.

• Nepoužívejte v pračce předpírku:  
tím snížíte spotřebu energie asi o 10 %.

• Používejte dešťovou vodu ke splacho-
vání toalet nebo na zahradě.
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Prečo sa v dnešných časoch oplatí investovať do kvalitného tepelného čer-
padla? Aké ponúka výhody, ako zlepšuje komfort bývania, akú majú te-
pelné čerpadlá účinnosť a návratnosť?
Kúriť a pripravovať elektrinou teplú pitnú vodu priamo, napríklad s elektric-
kým kotlom, je tá najdrahšia alternatíva s enormne vysokými prevádzkový-
mi nákladmi, hoci vstupné náklady sú nízke. Kúpa tepelného čerpadla je v po-
rovnaní s takýmto zdrojom tepla vnímaná ako investícia s vyšším vstupným 
nákladom, ale nízkymi prevádzkovými nákladmi. Preto čím dlhšia je život-
nosť tepelného čerpadla, tým väčšia je úspora v prevádzkových nákladoch, 
a tým aj zabezpečená návratnosť vstupnej investície. Porozhliadnite sa preto 
po renomovanej značke s dlhou tradíciou na trhu, so skúsenosťami vo vývoji 
nových technológií, inovácií a vlastnou výrobou jednotlivých komponentov, 
z  ktorých tepelné čerpadlo pozostáva. Najčastejšie sa pre tepelné čerpadlo 
rozhoduje investor, ktorý má stavbu situovanú v oblasti bez plynofikácie, tak- 
že ma k dispozícii elektrinu. Následne sú to investori, ktorí si chcú rozšíriť 
svoj komfort aj tým, že okrem vykurovania a výroby teplej pitnej vody chcú 
tepelným čerpadlom svoj objekt aj chladiť. 

Podľa akých kritérií si vyberať tepelné čerpadlo pre svoj dom? Aké otázky 
si treba najprv zodpovedať?
Od správneho výberu výkonu tepelného čerpadla závisí úspech v dosiahnutí 
úspor a rýchlej návratnosti investície. Investor by mal mať jasno aj v nasledov-
ných otázkach: Čo od tepelného čerpadla očakávam? Chcem len objekt vyku-
rovať, prípadne ešte vyrábať teplú pitnú vodu, alebo chcem aj chladiť? A aký 
emitor tepla a chladu zvoliť? 

Najkomfortnejšie a zároveň najúspornejšie sú pri tepelnom čerpadle emi-
tory tepla a chladu s veľkou styčnou plochou, ktoré nevyžadujú príliš vyso-
kú teplotu vody pri vykurovaní a príliš nízku pri chladení. Okrem výberu 

V DNEŠNEJ DOBE JE Z HĽADISKA 
ŠETRENIA I EKOLOGICKÉHO 
PRÍSTUPU K BÝVANIU 
NAJRACIONÁLNEJŠOU VOĽBOU 
PRE ZVÝŠENIE DOMÁCEHO 
KOMFORTU ZABEZPEČIŤ SI TZV. 
„ZELENÉ“ VYKUROVANIE I OHREV 
VODY. ZAOBSTARAŤ SI TEPELNÉ 
ČERPADLO MÔŽE BYŤ VÝHODNÉ 
Z VIACERÝCH DÔVODOV. 
O KONKRÉTNYCH BENEFITOCH 
TEPELNÝCH ČERPADIEL, ALE AJ 
O ICH ÚČINNOSTI A NÁVRATNOSTI 
INVESTÍCIÍ, SME SA ROZPRÁVALI 
S DANIELOM POPLUHÁROM, 
TECHNICKÝM ZÁSTUPCOM 
SPOLOČNOSTI DAIKIN. 

EKOLOGICKÉ VYKUROVANIE  
I OHREV VODY? PRINÁŠAME  
VÁM RIEŠENIE

Eko systém/rozhovor
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vhodného výkonu pre vykurovanie, prípadne chladenie, je kľú-
čové v prípade potreby správne dimenzovať aj výrobu teplej pit-
nej vody pre domácnosť. Tu vie najlepšie poradiť projektant vy-
kurovania a zdravotechniky. V poslednej dobe sa už stretávame 
aj so stavbami, ktoré majú tak nízke tepelné straty, že prevádz-
kové náklady na vykurovanie nezaručujú návratnosť investície, 
nakoľko môžu presahovať životnosť zariadenia. Vtedy odporú-
čame efektívne riešiť už len prípravu teplej pitnej vody tepel-
ným čerpadlom na to určeným.

Aké tepelné čerpadlo si vybrať v prípade novostavby a aké je 
ideálne pre rekonštruované objekty?
Pri novostavbe odporúčame využiť pomoc projektanta vykuro-
vania, ktorý podľa vstupných údajov určí tepelné straty objektu 
a požadovaný výkon tepelného čerpadla. Uľahčí to následne prá-
cu realizačnej firme dodávajúcej vykurovací systém. Vyberajte 
ju obozretne hlavne na základe pozitívnych referencií investo-
rov z iných realizácií vykurovania. Neprenechajte to na „mien-
kotvorného fušera“, ktorý to chce spraviť podľa seba, lebo to tak 
bolo dobré aj minule. Pri rekonštrukcii treba zobrať do úvahy aj 
to, ako sa následne zníži tepelná strata objektu. Mám na mysli 
výmenu okien, zateplenie fasády a podobne. Taktiež odporúča-
me dať si nanovo vyrátať tepelné straty objektu, nestojí to veľa, 
ale enormne to pomôže pri určení požadovaného vykurovacieho 
výkonu, lebo pôvodný zdroj tepla môže byť zrazu predimenzo-
vaný, alebo už dosluhuje a bude ho treba nahradiť. Ďalšou otáz-
kou je, aké emitory tepla boli pôvodne použité a či budú vyhovo-
vať aj novému zdroju tepla. Najviac používané tepelné čerpadlá 
sú podľa teploty vody na výstupe do kúrenia označované ako níz-
ko-teplotné a potrebujete väčšiu plochu emitorov tepla, ako na-
príklad pri pôvodných radiátoroch používaných s plynovým kot-
lom. Často je nákladné prejsť pri rekonštrukcii z  radiátorov na 
podlahové vykurovanie, preto treba výmenou zväčšiť plochu ra-
diátorov, alebo zvoliť vysoko-teplotné tepelné čerpadlo a  staré 
radiátory len prečistiť a ponechať v systéme. Je to otázka porov-
nania nákladov.  

S akými ďalším OZE možno tepelné čerpadlá kombinovať?
Tepelné čerpadlo je samo o sebe jeden z najefektívnejších obno-
viteľných zdrojov. Dnes existuje veľa spôsobov, ako podľa potre-
by kombinovať TČ s  ďalšími obnoviteľnými zdrojmi. V  kombi-
nácii s moderným akumulačným zásobníkom dokážeme využiť 
slnečnú energiu s pomocou solárnych kolektorov alebo fotovol-
tických článkov napríklad na podporu vykurovania alebo výroby 
väčšieho množstva teplej pitnej vody. Často sa kombinuje aj pe-
letkový kotol a občas i klasický kozub. 

www.daikin.sk
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Biologicky rozložiteľný obal na jedlo

Stopercentne biologicky rozložiteľný a bezplastový 

obedový box pre deti je vyrobený z organickej 

ryžovej šupky. Dizajn obalu má prirodzenú farbu 

zeleného ryžového zrna, zdobí ho obrázok 

pandy a tesnenie je riešené silikónovým uzáverom 

potravinárskej kvality. Každý obedový box s lyžicou, 

vidličkou a odnímateľným rozdeľovačom je vhodný 

do umývačky riadu, do mikrovlnnej i klasickej rúry 

aj do mrazničky. Jeho trvanlivosť sa odhaduje 

na niekoľko rokov. Po jeho vložení do kompostu 

sa kompletne biologicky rozloží do 180 dní. 

Foto: LAZADA

Opakovateľne použiteľné 
potravinové obaly

Voskové obaly na potraviny sme si 

v našich domácnostiach obľúbili už 

viacerí. Tieto sa líšia od klasických 

voskových obalov prídavkom ďalších 

stopercentne prírodných zložiek, 

konkrétne borovicovej živice a vosku 

z ryžových otrúb, ktorý vzniká ako 

vedľajší produkt výroby ryže. Sú 

antibakteriálne, čistia sa len mydlom 

a studenou vodou a voľným vysušením 

na vzduchu. Po roku používania je 

možné ich kompostovať alebo obnoviť 

redistribúciou vosku vložením do 

rúry na 100 °C po dobu 6 minút. 

foto NATURAL WRAPS

„ZELENÉ“ NOVINKY 
PRE NAŠU DOMÁCNOSŤ
VŠETCI SI ČORAZ VIAC UVEDOMUJEME DÔLEŽITOSŤ 
UDRŽATEĽNEJŠIEHO ŽIVOTA. NIELEN VÝROBCOVIA, ALE  
NAJMÄ SPOTREBITELIA SA ČASTEJŠIE ZAUJÍMAJÚ A DOPYTUJÚ  
PO PRODUKTOCH, KTORÉ SÚ EKOLOGICKÉ, UDRŽATEĽNÉ A TRVÁCNE. 
PRODUKTY, KTORÉ NÁM BEZ PROBLÉMOV DOKÁŽU NAHRADIŤ ICH 
DOTERAZ BEŽNE POUŽÍVANÉ NEEKOLOGICKÉ NÁPROTIVKY.  
ČI UŽ V KUCHYNI, V KÚPEĽNI ALEBO NA CESTÁCH, VŽDY SI  
MÔŽEME VYBRAŤ SORTIMENT A VÝROBKY, KTORÉ SÚ ÚČINNÉ, 
PRAKTICKÉ, ALE AJ PRIATEĽSKÉ K PRÍRODE I UŽÍVATEĽOM. 
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Kokosová kefa  
na umývanie riadu

Je skvelou alternatívou 

k tradičným plastovým 

kefám. Vyrobená je 

z pevných kokosových 

vlákien na drevenej 

rúčke. Podľa zvoleného 

tvaru je možné ju použiť 

na umývanie užších 

i ťažšie dostupných 

hlbokých nádob, ale 

aj na bežné umývanie 

hrncov a pekáčov. 

foto ECOZOI 

Textilné kuchynské obrúsky

Tieto ručne vyrobené rolky s vysoko absorpčnej organickej froté 

bavlny sú praktickým pomocníkom každej domácnosti. Ľahko sa s nimi 

čistí akýkoľvek povrch a sú pripevnené na stojane s úchytkou, takže 

stabilne držia. Držiak je rovnako ekologický, vyrobený z gumového 

dreva. Utierky sú umývateľné, je možné ich prať pri teplote až 50 °C a sú 

kompatibilné so všetkými ekologickými prostriedkami na čistenie. 

foto LEAVE NO TRACE

Skladacia slamka 

Táto inovatívna prenosná a kompaktná skladacia 

slamka hlása motto: „Kúpte si ma a zachráňte 

korytnačku.“ Je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele so 

silikónovou vnútornou výstelkou a škatuľka, v ktorej 

je dodávaná, je z pšeničného kompozitu. K dispozícii je 

v dvoch farebných prevedeniach, ružovej a zelenej. 

foto SHLURPLE

Háčkované tampóny na čistenie pleti

Opakovane použiteľné tampóny na čistenie 

tváre sú ideálnou alternatívou nulového 

odpadu v porovnaní s jednorazovými 

vatovými tampónmi a vlhčenými utierkami. 

Tieto trvanlivé tampóny sú ručne háčkované 

a je možné ich prať. Kombinácia hrubšieho 

a tenšieho materiálu umožňuje dostať 

sa nimi na tvári do všetkých jej aj ťažšie 

čistiteľných oblastí okolo očí a nosa. 

foto HOOKAWAY4CROCHET

85Eko BÝVANIE/BYDLENÍ
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Práve aj z týchto dôvodov sa majitelia spoločnosti M&H project Ing. Peter Hý-
sek a Ing. Andrej Moravčík rozhodli rozšíriť svoju činnosť o virtuálnu prehliad-
ku domov, ktoré vo svojom portfóliu ponúkajú.

Ako v realite táto služba funguje? 
Každý rodinný dom v našom katalógu je spracovaný formou virtuálnej prehliad-
ky. K dispozícii máme takmer 50 kompletne zariadených štýlových rodinných 
domov a ich počet neustále navyšujeme. Základom každého projektu rodinné-
ho domu je funkčná a účelná dispozícia, dotvorená interiérovým dizajnom, kto-
rý umocňuje charakter rodinného domu. Okrem katalógových domov sa venu-
jeme aj individuálnym projektom na mieru, samozrejme, v kvalite a štandarde 
katalógových domov vrátane zariadenia interiéru. 

V čom je virtuálna prehliadka výnimočná a v čom nám môže pri výbere do-
mu pomôcť?
Virtuálna prehliadka dáva našim klientom možnosť vnímať priestor a jeho člene-
nie v reálnom 3D zobrazení. Každý rodinný dom v našom katalógu je plne zaria-
dený mobiliárom, čo dáva klientom ešte reálnejší obraz o rozmeroch miestnos-
tí, v ktorých sa počas prezentácie domu môžu prechádzať. Klienti, ktorí nemajú 
technické vzdelanie, prípadne sa nepohybujú v oblasti stavebníctva, vnímajú zvy-
čajne projekt iba na úrovni 2D. Zjednodušene povedané, vedia iba to, kde sa ktorá 
miestnosť nachádza a ako je prepojená. Virtuálna prehliadka klientom umožňuje 
vnímať priestor a jeho členenie vrátane interiéru v reálnom 3D zobrazení. Kľúčo-
vým aspektom pre klienta je získanie predstavy o rozmeroch miestností a priesto-
ru v nich, a to aj po zariadení mobiliárom.

Čo všetko počas prehliadky domu klienti môžu vidieť a „zažiť“? 
Klient sa po nasadení 3D okuliarov prechádza rodinným domom, vníma 
priestor ešte pred jeho samotnou výstavbou. Keďže je každý rodinný dom v na-
šom katalógu plne zariadený, klient má možnosť navnímať reálny priestor. Zís-
ka tak reálnu predstavu o projekte a bude sa vedieť lepšie rozhodnúť, či je ním 
vybraný rodinný dom pre neho ten pravý. Po dohode s klientom vieme rodinný 
dom osadiť priamo na pozemok v reálnom súradnicovom systéme danej lokali-
ty, kde si môže overiť preslnenie miestností, odstupy rodinného domu od hraníc 
pozemku, resp. susedných stavieb. 

STAVBA NOVÉHO DOMU. VÝBER 
VHODNÉHO POZEMKU, FINANČNÁ 
NÁROČNOSŤ, KONKRÉTNY TYP OBYDLIA, 
ALE NAJMÄ POCIT, AKO SA BUDEME 
V NAŠOM NOVOM BÝVANÍ CÍTIŤ. BUDE  
NÁŠ DOM DOSTATOČNE SVETLÝ? 
BUDE NÁM VYHOVOVAŤ ORIENTÁCIA 
PRIESTORU? ROZDELENIE A VEĽKOSŤ 
JEDNOTLIVÝCH MIESTNOSTÍ?  
POKIAĽ SI TAKPOVEDIAC PRIESTOR 
„NEOHMATÁME“ ALEBO NEZAŽIJEME  
NA VLASTNEJ KOŽI, ŤAŽKO POSÚDIŤ.

KATALÓGOVÉ DOMY 
VO VIRTUÁLNEJ REALITE

www.mharch.sk

Eko systém/tipy
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Ušetrite na vykurovaní s  pomocou kvalitnej rekuperácie. Okrem samotného dodania  
lokálnych rekuperačných jednotiek spoločnosť M&H project zabezpečuje montáž, prvé 
spustenie a servis.

PREČO LOKÁLNU REKUPERAČNÚ JEDNOTKU?

Lepší spánok a koncentrácia
Privetrávaný čerstvý vzduch v  interiéri  
bez alergénov a  plesní zlepšuje spánok 
a schopnosť sústrediť sa. Ranné vstávanie 
sa stane radosťou.

Kolaudácia v energetickej triede A0
Riadené vetranie so spätným získava-
ním tepla znižuje náklady na vykurovanie 
a zabezpečuje bezproblémovú kolaudáciu 
v energetickej triede A0.

Montáž do obvodovej steny
Montáž lokálnej rekuperačnej jednotky 
nevyžaduje inštaláciu vzduchotechnic-
kých rozvodov, je preto dobrou voľbou pre 
rekonštrukcie i novostavby.

Jednoduché ovládanie a údržba
Ovládanie a  údržbu jednotky zvládne 
každý. Jednotku je možné ovládať pria-
mo na interiérovom kryte alebo pomo-
cou smart zariadenia.

VETRAJTE BEZ HLUKU, PRACHU A STRATY TEPLA

www.mhrekuperacie.sk
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Ak ste si vopred nenaplánovali svoju vý-
stavbu, je možné, že sa vám stavba do-
mu predraží alebo ju budete musieť predĺ-
žiť aj o niekoľko mesiacov. Nezúfajte však, 
máme pre vás tip, ako to môžete zvládnuť 
včas a takmer sami. Spoločnosť Leier Bau- 
stoffe SK vyrába kvalitný a veľmi efektív-
ny stavebný materiál Durisol, ktorý ocenia 
stavbárski profíci rovnako ako amatérski 
domáci majstri. Tvarovky sú 100 % recyk-
lovateľné a vhodné pre výstavbu nízkoener-
getických aj pasívnych domov. Preto šetria 
prírodu, ale aj vašu peňaženku hneď viac-
krát – pri výstavbe aj prevádzkovaní. 

CHCETE STAVAŤ RODINNÝ 
DOM? V TEJTO DOBE 
BUDETE ČELIŤ VIACERÝM 
KOMPLIKÁCIÁM, AKO SÚ 
VYŤAŽENÉ REALIZAČNÉ FIRMY 
A MÁLO PRACOVNEJ SILY. 
ĎALŠÍM AKTUÁLNYM ÚSKALÍM 
MÔŽE BYŤ DOSTUPNOSŤ 
STAVEBNÉHO MATERIÁLU  
A CELKOVÝ RAST CIEN. 

www.leier.sk 

Ako postaviť dom rýchlo  
a kvalitne, výhody Durisolu  
pri svojpomocnej výstavbe

Výhody stavby z Durisolu:

1. Tvarovky sú ľahké a veľké

Durisol z 90 % tvorí drevná štiepka, vďaka 
čomu sú tvarovky ľahké a na stavbe sa s ni-
mi veľmi jednoducho manipuluje. Na obvo-
dové steny sa využívajú tvárnice, ktoré sú  
v porovnaní s tradične používaným mate- 
riálom väčšie. Vďaka tomu ich stačí menej, 
čo sa odrazí aj v úspore pri rozpočte staveb-
ného materiálu.

2. Jednoduchá výstavba
Durisol funguje ako veľmi jednoduchá sta-
vebnica. Tvarovky stačí na seba naukladať 
na sucho a po každom štvrtom rade apli-
kovať betónovú zálievku. V prípade, ak ide  
o nízkopodlažný a projektantom vhodne 
naplánovaný dom, sa dá ušetriť dokonca 
aj na železnej výstuži. Stavba má nízke ná-
roky na použitie stavebných mechanizmov  
a zvládnete ju aj svojpomocne, len s výpo-
mocou pár šikovných rúk. 

3.  Šetrenie nákladov   
pri stavebných prácach

S Durisolom dokážete ušetriť aj pri doda-
točných stavebných prácach, ako je zatep-
ľovanie či úprava fasády. Obvodové tva-
rovky sa predávajú už s vloženou tepelnou 
izoláciou, ktorou môže byť sivý polysty-
rén alebo minerálna vlna. Zatepľovanie tak 
odpadá. Najnovšiu tvarovku Durisol DSS 
45/12 L možno dokonca použiť aj ako pri-
znané murivo bez ďalších vonkajších úprav. 

4. Kvalitná stavba 
Stavebný systém Durisol v sebe spája vý-
hody dreva, účinnosť tepelnej izolácie  
a pevnosť betónu. Vďaka betónovému jadru 
majú steny výborné tepelno-akumulačné 
vlastnosti, čo vám doma udrží príjemnú te-
pelnú pohodu. Stavba je pevná, odolná, sta-
bilná a  dokáže odvádzať vlhkosť von, čím 
zabezpečí dokonale zdravé bývanie. 

Durisol je ekologický stavebný materiál 
na prírodnej báze, ktorý šetrí životné 
prostredie a zároveň si zachováva 
vynikajúce fyzikálne vlastnosti. Jeho 
hlavnou surovinou je drevo, ktoré sa 
špeciálnou metódou mineralizácie 
zušľachtí a spracuje s cementom  
a vodou na tvarovku. Tieto tvarovky  
sú 100 % recyklovateľné a využívajú 
sa pri pozemnej stavbe domov či pri 
výstavbe protihlukových stien.

Eko systém/TIPY
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facebook/LeierBaustoffeSK youtube/LeierBaustoffeSK               instagram/leier_baustoffe_sk

VIAC INFO NA WWW.LEIER.SK

lánujtePekologicky
U=0,16 W/m2K

tepelná izolácia a akumulácia  | zvuková izolácia | ekologická voľba
 jednoduchá a rýchla výstavba  | užívateľský komfort a úspora fi nancií 

STAVEBNÝ SYSTÉM DURISOL 
DREVO SO SILOU BETÓNU
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Eko kontext
Budúcnosť je v našich rukách.

„Máme len jeden svet. A o ten sa musíme starať. Po prvýkrát za celú  existenciu ľudstva, 

po prvýkrát za 500 miliónov rokov, máme budúcnosť sveta vo svojich rukách.“

David Attenborough

NIBE LUCIE_210x297-blueSK.indd   1NIBE LUCIE_210x297-blueSK.indd   1 29.06.22   9:0329.06.22   9:03
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LUXUSNÉ FRANCÚZSKE TAPETY  
OČARIA VZHĽADOM, KVALITOU 
I EKOLOGICKÝM ROZMEROM
TAPETY SÚ SKVELÝM DOPLNKOM V NAŠICH INTERIÉROCH, KTORÝM DOKÁŽEME DO PRIESTORU 
VNIESŤ VEĽA OSOBITOSTI, ŠTÝLU I VLASTNEJ INDIVIDUALITY. VÝHODOU TAPIET OKREM 
ICH VŠESTRANNOSTI A SPLNENIA STYLINGOVÉHO A DIZAJNOVÉHO PRVKU JE TAKTIEŽ ICH 
TRVÁCNOSŤ A FUNKČNOSŤ. V PRIEMERNÝCH PODMIENKACH VYDRŽÍ TAPETA 5X DLHŠIE  
AKO FARBA. TAPETY NEPRASKAJÚ, NEŠTIEPIA SA A SÚ JEDNODUCHŠIE NA ČISTENIE.  
Z TOHO VYPLÝVA AJ ICH NÁKLADOVÁ EFEKTÍVNOSŤ. 

Eko kontext/tipy
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O tom, aký druh tapety si vybrať, ako pô-
sobia jednotlivé štýly a  farby tapiet na 
konkrétny priestor a  aká je dôležitosť 
kvality zvolenej tapety, sme sa rozprá-
vali s  Bc. Jaroslavou Gondášovou, ktorá 
plní sny milovníkom krásneho bývania  
v interiérovom štúdiu záclon a  závesov 
ArteHouse. 

Z množstva bytových doplnkov a z vášho 
širokého portfólia služieb by som rada 
upriamila pozornosť práve na unikátne 
luxusné interiérové tapety. Predstavte 
nám, prosím, o aký produkt ide?  
Nové kolekcie tapiet z  parížskej dielne 
nášho dodávateľa ELITIS sú naozajstným 
skvostom. Originál sa pozná v detailnom 
prepracovaní štruktúr ručnej výroby a fa-
rebnosti založenej na vodnej báze v  prí-
rodných odtieňoch. Táto kombinácia je 
veľkým prínosom v oblasti ekológie. Jed-
noducho povedané, čo nám príroda po-
núka, to si ľahko vezme späť. Zloženie ta-
piet sa skladá z kokosových listov, perlete, 
škrupín mušlí, abaky, dreva a podobne. 

Jednotlivé tapety sú v ponuke v štyroch 
kolekciách.
Áno, kolekcie ponúkame štyri, ECRIN, 
RAW RAFFIA, TRANCOSO, PAPER 
SCULTURE. Každá má svoje špecifické 
vlastnosti so spoločnou črtou remeselného 
spracovania prírodných materiálov, nadi-
zajnované v období globálneho obmedze-
nia voľného pohybu. Tohtoročná kolekcia 
s názvom MERIDA ma hlbší význam vzo-
rov, ktoré boli navrhnuté podľa rytmu sln-
ka prechádzajúceho cez veľké geometrické 
okná alebo aj cez listy mangovníka odrá-
žajúce sa na veľkých plochách. 

V súčasnosti sú tapety čoraz obľúbenej-
ším doplnkom architektov a interiéro-
vých dizajnérov. V čom vidíte ich pred-
nosti?
Je to ďalšia vrstva steny, ktorá je v samot-
nej podstate výborným izolantom, dôleži-
tým prvkom, ak riešime akustiku v miest-
nosti, a v  neposlednom rade perfektným 
estetickým komponentom, ktorý v správ-
nej kombinácii zvyšných doplnkov v inte-
riéri jednoznačne splní predstavy klienta 
nad jeho očakávania. 

Pre aké priestory sú tapety a konkrétne 
aj luxusné interiérové tapety vhodné?
V závislosti preferencie klienta, od vzoru, 
farieb, štruktúry sa dajú zakomponovať vo 
väčšine interiérov, či už v privátnych inte-
riéroch, alebo v komerčných priestoroch, 
kanceláriách. A ak hovoríme konkrétne 
o miestnostiach, tak je dôležité zvážiť kva-
litu samotnej tapety a brať na vedomie, že 
tapeta za vodovodným kohútikom v  kú-
peľni nikdy nebude mať rovnakú životnosť 
ako tapeta za čelom postele v spálni. 

Ekológia dnes rezonuje v každej oblasti 
nášho života. Aj pri výrobe týchto tapiet 
sa veľmi dbá na ekológiu, čo vám osob-
ne výrobcovia tapiet predstavili na pa-
rížskom veľtrhu. Poviete nám o tom nie-
čo viac?
Osobne som presvedčená, že je správne, 
keď táto téma rezonuje čoraz viac. Vedo-
mie, že výrobca a výrobné procesy naozaj 
prihliadajú na ekológiu a budúcnosť prí-
rody, je upokojujúce. Z dôvodov, ktoré sú 
nám všetkým dobre známe, sa minulý rok 
veľtrh nekonal. To, čo nám bolo tento rok 
predstavené, sme si z Paríža museli rovno 

aj priniesť, pretože vždy je lepšie raz vidieť, 
ako stokrát počuť. Čitatelia tak môžu v na-
šom showroome vidieť aj sa dotknúť uni-
kátnosti francúzskych tapiet. Čo sa uhlí-
kovej stopy týka, držíme sa pri dodávaní 
všetkých produktov výhradne v  oblasti 
Európy, čo značne eliminuje dopad. Dané 
zloženie tapiet jednoznačne uľahčuje re-
cyklačný proces. 

www.artehouse.sk

katalóg na  

stiahnutie

výrobný 

proces

NASKENUJ
QR KÓD
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JAK VYTVOŘIT ZAJÍMAVÝ INTERIÉR? KOMBINOVAT VĚCI NOVÉ  
A STARÉ, NOVĚ SI ZAŘÍDIT NEBO VYBAVIT PRAKTICKÉ VĚCI JAKO TŘEBA 
KUCHYŇ NEBO KOUPELNU, PŘIDAT NĚKOLIK VĚCÍ SOUČASNÝCH A PAK 
CELÝ INTERIÉR OKOŘENIT PÁR ZAJÍMAVÝMI RETRO KOUSKY – RADÍ  
JIŘÍ MRÁZEK, MAJITEL A ZAKLADATEL SPOLEČNOSTI NANOVO.  
DŮM V BEROUNĚ JE TOHO DŮKAZEM.

ORIGINÁLNÍ KOUSKY 
S NOVÝM PŘÍBĚHEM

Eko kontext/rozhovor
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Co Vás vedlo k založení obchodu s  ori-
ginálním užitým uměním a designem  
z druhé poloviny 20. století?
Když jsme o založení Nanovo před více jak 
11 lety přemýšleli, tak nám přišlo smut-
né, že se ve světě prakticky nic nevědělo 
o československém nábytku šedesátých 
až osmdesátých let. Sledovali jsme již del-
ší dobu, jak ve světě vzrůstá zájem o mo-
dernistický nábytek, a chtěli jsme ukázat, 
že i v Československu se vyráběly zajíma-
vé a nadčasové předměty a nábytek z kva-
litních materiálů.

Co je typické pro retrostyl?
V naší firmě je slovo retro považováno tak 
trochu za hanlivé. Retro může být vlastně 
všechno z doby minulé. Jsou to předměty 
kvalitní, nekvalitní, hezké i ošklivé. To, co 
je pro nás důležité, je jakási nadčasovost, 
to znamená většinou, aby předmět nebyl 
poplatný době svého vzniku.

Jaké jsou nosné interiérové prvky toho-
to stylu – co se týče nábytku, textilií, do-
plňků?
Mám pocit, že to nelze jednoduše určit. 
Někomu se v  interiéru líbí výrazné nebo 
křiklavé barvy, někomu jinému naopak ví-
ce vyhovují barvy pastelové nebo tlume-
né. Co nás zajímá nejvíc je asi materiál  
a tvar předmětů a nábytku. Většinou hle-
dáme předměty jednoduchých tvarů vy-
robené z  kvalitních materiálů, které lze  
opravit.
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Jaké barvy, tvary a materiály převládají?
U materiálu je to jednodušší – většinou je to sklo, 
dřevo, kámen, kov nebo kůže – materiály, kte-
ré hezky stárnou. Barvy volíme tlumené, většinou 
pastelové, které jsou přístupnější pro širší veřej-
nost, ale naší srdcovkou jsou barvy modernistické, 
které používal například Le Corbusier, což zname-
ná výrazná modrá, červená, žlutá a zelená.

Kdo inklinuje k zařízení bytu v tomto stylu? 
Chtělo by se říct lidé, kteří mají vkus, ale čím dál  
více přemýšlím o tom, co to ten vkus je. Takže jed-
noduchá odpověď na vaši otázku je ta, kdo má  
podobné nebo stejné estetické cítění jako my.

Eko kontext/rozhovor
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Měl by být zařízen celý byt v tomto stylu nebo je vhodné přidat 
jen několik kousků? Platí i zde, méně je více?
Pokud to někomu vyhovuje, určitě nejsem proti tomu, aby si ně-
kdo zařídil celý interiér, který bude vypadat jako z roku 1958. Já 
osobně bych se ale v tomto interiéru cítil spíš jako v muzeu a ne do-
ma. Za mě je příjemné kombinovat věci nové a staré, nově si zaří-
dit nebo vybavit praktické věci jako třeba kuchyň nebo koupelnu, 
přidat několik věcí současných a pak celý interiér okořenit pár za-
jímavými retro kousky. Myslím, že velkou parádu udělá například 
zajímavé a hezké svítidlo nebo nějaké masivní křeslo, často prodá-
váme i konferenční stolky nebo skříňky. Když to shrnu, tak to jsou 
spíše věci, které dělají svým majitelům radost a hezky se na ně dívá 
a jejich používání je jakýsi svátek. 

Mnozí mají takové kousky doma nebo u ro-
dičů či prarodičů. Častokrát se k nim vážou 
pěkné vzpomínky. Jaké jsou možnosti jejich 
renovace?
U renovace záleží na materiálu a na stavu. Po-
kud je vůle a dostatečné množství finančních 
prostředků, tak jsou možnosti renovace v zá-
sadě neomezené a opravit jde skoro vše. Při 
zachování rozumného poměru cena výkon se 
špetkou sentimentu lze opravit většinu staré-
ho nábytku. Snad jediné, čemu se vyhýbáme,  
je oprava plastového nábytku nebo doplňků.
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Na co je důležité při renovaci klást důraz?
Nejdůležitější je pečlivost a kvalita řemeslníka. 
Ten je pro vás partnerem, který vám dobře poradí 
jako jakýkoliv jiný odborník.

Jaké další benefity přináší použití retroprvků  
v našich domácnostech? 
Pro mě je skvělé, že v  našem podnikání se pro-
pojuje ohleduplnost k  životnímu prostředí. Dost  
často se stává, že zachraňujeme věci, které by  
jinak skončily někde na skládce nebo ve spalovně, 
přičemž jsou to krásné věci, které udělají radost 
nám, když je opravíme, a následně dělají radost  
i našim zákazníkům.

Kde hledat retro kusy?
Můžete začít u rodičů nebo prarodičů, kteří po-
cházeli z  generací, kdy bylo zvykem investovat 
do kvalitních předmětů a nábytku. Dále pak lze 
prohledávat internet, kde se na různých portálech 
a diskuzních fórech nabízí podobný nábytek a by-
tové doplňky.

Eko kontext/rozhovor
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O Nanovo
Název Nanovo nás napadl na stáži v Berlíně v ro-
ce 2009, dva roky poté jsme spustili web a zalo-
žili obchod s československým a mezinárodním 
poválečným designem. V roce 2016 jsme získali 
cenu Czech Grand Design – obchod roku a v roce 
2019 cenu EDIDA – cenu časopisu ELLE za ree-
dici nábytku Jiřího Jiroutka. Prodáváme nábytek 
a doplňky, renovujeme nábytek na zakázku a na-
vrhujeme interiéry. www.nanovo.cz
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Cieľom je navrhnúť klientovi čo najvýhod-
nejšiu možnú ponuku systému tak, aby 
bolo zabezpečené šetrenie výdavkov na 
strane jednej a prípadná energetická nezá-
vislosť na strane druhej.
Proces, pri ktorom zákazník získava ce-
novú ponuku, trvá približne 24 hodín. 
V rámci nich sa od klienta získajú potreb-

né údaje, ktoré sú základom pre vytvore-
nie modelovej ponuky panelov na stre-
chu. Ideálna modelová ponuka vychádza 
z ročnej spotreby energie zákazníka. Vďa-
ka nej zelenapredom.sk navrhne dostatoč-
ne veľkú kapacitu fotovoltických panelov 
na strechu tak, aby sa dosiahla čo najlep-
šia ročná úspora a čo najkratšia investičná 

návratnosť. Konkrétne panely sú produkt-
mi značiek Huawei, JA Solar, Canadian 
Solar a  ďalšie. Pre klientov taktiež firma 
ponúka zabezpečenie dotácie pre ich foto-
voltický systém. Súčasťou celého portfólia 
služieb je aj celoročný servis a čistenie fo-
tovoltickej elektrárne, čím sa udržiava naj-
vyššia efektivita fotovoltických modulov.

AKTUÁLNE NA TRHU  
S ENERGIAMI DOŠLO A BUDE 
DOCHÁDZAŤ K PRUDKÉMU  
NÁRASTU CIEN. PRETO NA 
SLOVENSKÝ TRH PRICHÁDZA 
SPOLOČNOSŤ ZELENAPREDOM.SK,  
V KTOREJ TÍM SKÚSENÝCH 
ODBORNÍKOV PONÚKA SVOJIM 
KLIENTOM PROFESIONÁLNE 
SLUŽBY KOMPLETNEJ REALIZÁCIE 
STREŠNÝCH SYSTÉMOV PRE 
KOMERČNÉ A PRIEMYSELNÉ BUDOVY. 

PREČO 
zelenapredom.sk?

Eko kontext/tipy
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FOTOVOLTIKA NA DOM

Ako je možné premeniť slnečné žiarenie pria-
mo na elektrickú energiu pomocou fotovoltic-
kých článkov? V článkoch vzniká malé elek-
trické napätie, keď svetlo dopadá na spoj medzi 
kovom a polovodičom (napr. kremík) alebo na 
spoj medzi dvoma rôznymi polovodičmi. Spo-
jením veľkého počtu jednotlivých článkov tak, 
ako je to v prípade solárnych panelov, môžu 
byť generované stovky alebo dokonca tisíce ki-
lowattov elektrickej energie. Solárna energia je 
energia zo slnka, ktorá sa premieňa na tepelnú 
alebo elektrickú energiu. Solárne technológie 
môžu využiť túto energiu na rôzne účely vráta-
ne výroby elektriny, poskytovania svetla alebo 
pohodlného vnútorného prostredia a ohrevu 
vody pre domáce, komerčné alebo priemysel-
né využitie.

Obnoviteľné zdroje nevypúšťajú skleníkové plyny 

pri výrobe energie, čo z nich robí najčistejšie 

a najživotaschopnejšie riešenie na zabránenie 

zhoršovaniu životného prostredia. 

V porovnaní s konvenčnými zdrojmi energie, ako 

je uhlie, plyn, ropa a jadrová energia, ktorých 

zásoby sú obmedzené, je slnečná energia prakticky 

neobmedzená. To z nej robí základný prvok v trvalo 

udržateľnom energetickom systéme, ktorý dnes 

umožňuje rozvoj bez toho, aby vytváral škodlivé 

prostredie budúcim generáciám. 

Slnečná energia neuvoľňuje do ovzdušia toxické 

látky ani kontaminanty, ktoré môžu byť veľmi škodlivé 

pre životné prostredie. Slnečná energia neprodukuje 

odpad ani nekontaminuje vodu.

101Eko BÝVANIE/BYDLENÍ 101Eko BÝVANIE/BYDLENÍwww.zelenapredom.sk
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Spojení luxusu a udržitelnosti

Touto novou ocelí se sníženými emisemi CO2 dává Kaldewei svým 
zákazníkům možnost vybavit udržitelně plánované stavební pro-
jekty koupelnovými řešeními ze smaltované oceli šetrné ke klima-
tu, které se vyznačují dlouhou životností výrobků a obzvláště dob-
rou bilancí CO2. Všechny výrobky jsou navíc 100% recyklovatelné. 
„S limitovanou edicí KALDEWEI nature protect můžeme našim 
zákazníkům nabídnout koupelnové objekty s výjimečně nízkou uh-

líkovou stopou. Prémiové produkty, ve kterých se snoubí moderní 
luxus v podobě ušlechtilých materiálů a působivého designu s udr-
žitelným myšlením a jednáním. Nazýváme to „luxstainability“,“ 
vysvětluje generální ředitel Franz Kaldewei. „Luxstainability“ ne-
znamená nic jiného než spojení našich stěžejních trendů – luxu-
su a udržitelnosti. Pro Kaldewei je toto slovo synonymem strategie 
orientované na budoucnost v rámci celého procesu výroby sanitár-
ního vybavení. Oba aspekty, luxus a udržitelnost, jsou z pohledu vý-
robce rozhodujícími faktory pro nadčasový koupelnový design. 

AHLENSKÝ VÝROBCE SANITÁRNÍHO 
VYBAVENÍ PŘICHÁZÍ DO SPECIALIZOVANÝCH 
PRODEJEN S NOVOU PRODUKTOVOU 
ŘADOU „KALDEWEI NATURE PROTECT“, 
JEJÍŽ ŠPIČKOVÉ VÝROBKY JSOU VYROBENY 
Z OCELI ŠETRNÉ K ŽIVOTNÍMU  
PROSTŘEDÍ A KLIMATU

KALDEWEI zlepšuje udržitelnost 
v luxusním koupelnovém designu 
s novou ocelí bluemint®  
od Thyssenkrupp

Začátkem října zahájil Kaldewei s použitím oceli blu-
emint® od Thyssenkrupp novou éru výroby sanitární-
ho vybavení. Nyní již první prémiové výrobky z oceli 
šetrné ke klimatu přicházejí na trh. Společnost Thys-
senkrupp dokázala při výrobě oceli snížit emise CO2 
o 100 %. Započítáme-li emise z činností předcházejí-
cích vlastní výrobě, jako je těžba a přeprava surovin, 
má konečný produkt podle mezinárodně uznávaného 
protokolu Green House Gas (GHG) o 70 % nižší uhlí-
kovou stopu. U vybraných prodejců lze nyní v limito-
vané edici pořídit umyvadlovou mísu Miena, koupací 
vanu Puro a Puro Duo a také novou extra plochou spr-
chovou vaničku Superplan Zero se značkou nové pro-
duktové řady KALDEWEI nature protect. 

Eko kontext/tipy
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Všechny produkty limitované edice KALDEWEI nature protect jsou označeny 
laserovým logem. Již jsme obdrželi první objednávky z maloobchodu i z oblas-
ti projektových dodávek. KALDEWEI bude společně se svými partnery i v bu-
doucnu pokračovat v prosazování tématu udržitelnosti. A již dnes existují v po-
době konceptu „nature protect“ klimaticky šetrná řešení směřující k  nulovým 
emisím. Tyto snahy lze chápat také jako příspěvek naší společnosti k dosažení cí-
le 1,5 stupně, který podepsalo 195 států na pařížské konferenci OSN o klimatu,  
a který je v platnosti od roku 2019. 

Produkty limitované edice  

KALDEWEI nature protect byly  

na Blechexpo poprvé představeny 

veřejnému publiku.

www.kaldewei.cz
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ZELENÁ FARBA PÔSOBÍ AKO BALZAM NA DUŠU. TO VŠETCI VIEME. OBZVLÁŠŤ V DNEŠNÝCH 
ČASOCH PLNÝCH NEISTOTY, KEĎ SA VIAC ZDRŽIAVAME DOMA A PRACUJEME 

I NA DIAĽKU. INTERIÉR TOTIŽ OVPLYVŇUJE NAŠU POHODU A K TOMU VÝRAZNOU 
MIEROU PRISPIEVAJÚ I FARBY. OBKLOPTE SA ZELEŇOU A ZAPLAVÍ VÁS POKOJ.

Zelená nie je len farbou prírody, ale aj trendová farba pre inte-
riérový dizajn. S každým jej odtieňom môžete preniesť kúsok 
prírody do vášho domova. Pri predstave zelenej farby sa nám 
vybaví sviežosť trávy, hĺbka lesov aj vôňa trávy a byliniek. Pri-

pomína nám lístie na stromoch aj mach pod stromami, svie-
že jarné kvety i tlmené farby jesene. Niet divu, že má pozitívny 
vplyv na náš nervový systém a pomáha navodiť pocity pokoja  
a harmónie. Aké rôzne odtiene zelenej môžeme využiť v interiéri?

POKOJNÁ ZELENÁ
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Zelená patrí medzi  teplé farby, no jej od-
tiene majú široké spektrum tónov, od 
úplne mäkkých a  jemných až po ostrej-
šie a chladnejšie. Jednotlivé odtiene ma-
jú názvy, ako olivová, šalviová, jablková, 
neónová, smaragdová, petrolejová, mä-
tová, pistáciová, kaki, limetková alebo si-
vozelená. Určite ich existuje ešte viac, po-
dobne ako rastlín v prírode. Záleží aj na 
svetle a materiáli, s ktorým vytvára uni-
kátne variácie. Zelenou farbou môžeme 
stlmiť a vyvážiť  studené farby. Kombino-
vať sa dá takmer so všetkými farbami a po-
užitá môže byť nielen na interiérových 
prvkoch, ako sú sedačky, kreslá, stolíky, 
komody, ale aj na doplnkoch a, samozrej-

me,   v  podobe rezaných a črepníkových 
rastlín.  Jemné odtiene zelenej sú teplé, 
prívetivé a vhodné do všetkých miestností. 
Opticky priestor zväčšujú a dodávajú mu 
svetlosť. Pomáhajú navodiť pocit pokoja  
a relaxu, takže sa hodia do spálne aj do 
pracovného kútika, kde sa potrebujete sú-
strediť. Medzi najobľúbenejšie svetlé od-
tiene zelenej patrí mätová, jasná šalvio-
vá alebo odtieň „aqua green“. Výborne sa 
kombinujú s neutrálnymi odtieňmi, ako 
je biela, čierna a sivá, a rovnako aj s pas-
telovými odtieňmi iných farieb. Zelená vo 
svojich tmavších odtieňoch má schopnosť 
dodať energiu a intenzitu aj tomu najnud-
nejšiemu prostrediu. Trendom sú najmä 

odtiene lesná zelená a smaragdová. Lesná 
zelená navodzuje pocit hĺbky a dôstojnos-
ti. Je to všestranný pigment, ktorý sa ľah-
ko kombinuje s inými výraznými farbami. 
Výborne vynikne na materiáloch, ako je 
drevo, mramor alebo betón. Pre zvýšenie 
kontrastu sa dobre kombinuje s  modrou, 
žltou alebo ružovou. Smaragdová zelená 
získala názov od známeho drahého kame-
ňa. Je luxusnou a veľmi žiadanou farbou 
pre výstredné a moderné štýly. Dobre sa 
kombinuje s rovnako luxusnými materiál-
mi, ako je kov, zlato, bronz alebo meď, ale 
aj exkluzívne drevo. Ak ju použijete v obý-
vačke či kúpeľni, okamžite tento priestor 
získa honosný nádych a eleganciu.

4 odtiene pre elegantný domov
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Jasné odtiene zelenej, ako je limetko-
vá, pistáciová alebo žltozelená, vnáša-
jú do priestoru sviežu energiu. Odporú-
ča sa však používať ju s  mierou, pretože 
môže časom „unaviť“. Ak ju však zjem-
níte triezvejšími farbami, dosiahnete po-
zoruhodný dizajnový efekt. Aplikovať ju 
môžete napríklad na celú stenu, kde bu-
de pôsobiť ako kontrast pre svetlé dre-
vo či betón, alebo nábytok v sivej a čier-
nej farbe, typický najmä pre industriálny 
štýl. Ak sa vám aj to zdá veľa, zvoľte len 
pár detailov: jeden kus nábytku, obklady 
do kúpeľne či doplnky. Zaujímavo a svie-
žo bude vyzerať strop natretý touto far-
bou, ktorý dodá veselosť sivým stenám  
a pomôže dodať priestoru výšku. 

Limetková farba, ako jedna z výrazných 
odtieňov zelenej, vnáša do miestnosti 
energiu a ako už napovedá jej názov, aj 
šťavnatosť tropického ovocia. Keďže táto 
farba obsahuje aj žltú, pôsobí veľmi živo  
a svetlo. Hodí sa k prírodne ladenému  

interiéru, no taktiež vie dodať eleganciu 
a živosť modernému štýlu a oživí aj mini-
malizmus.

Okrem bielej, čiernej a sivej dokáže 
neutrálny základ vytvoriť aj zelená far-
ba. Ktoré odtiene to sú? Odtieň šalviovej 
zelenej milujú architekti a interiéroví di-
zajnéri, pretože dokáže vytvoriť perfekt-
ný základ pre mnoho štýlov a kombiná-
cií. Perfektne sa hodí k teplým odtieňom 
dreva, k čiernej, hnedej, bielej a sivej. Vy-
tvára neutrálny základ pre škandinávsky 
štýl  a v ošúchanom prevedení tvorí zák-
lad aj pre romantický provensálsky štýl. 
Olivová zelená je o niečo výraznejšia, ako 
šalviová, a pripomína farbu zrelých olív. 
Získava sa zmiešaním žltej a čiernej so 
zelenou a vytvára atmosféru stredomor-
skej, slnkom vyblednutej vegetácie. 

Pôsobí klasicky, elegantne aj sofistikova-
ne a hodí sa k ostatným neutrálnym od-
tieňom zelenej. Kaki je jedným z najtmav-
ších a najsýtejších odtieňov neutrálnej 
zelenej, často sa nazýva aj vojenská ze-
lená. Pôsobí trošku ťažkopádne, a preto 
je vhodné použiť ju opatrne, a  to najmä 
tam, kde je dostatok prirodzeného svet-
la a vyššie stropy, alebo je možné ju zjem-
niť inými odtieňmi zelenej. Nezvyčajné, 
ale vydarené kombinácie tvorí s jasnými 
a žiarivými odtieňmi žltej, s výraznou ru-
žovou alebo energickou modrou farbou.

Eko kontext/inšpirácie
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KUCHYŇA
V kuchyni môžete využiť rôzne odtiene zelenej, od neutrálnej  

až po tmavú. Vhodná je na skrinky, zástenu, kuchynské dosky i na 
doplnky. Vyskúšajte napríklad prepojiť moderné  

s rustikálnym a okolo stola z masívneho dreva rozmiestnite  
moderné stoličky v zelenom šate.

OBÝVAČKA 
Ak túžite po oživení a premene vašej obývačky, skúste  

skombinovať zelenú s pôsobivými farbami, ako je žltá alebo 
fialová. V kombinácii s exkluzívnymi látkami – zamatom, saténom, 

hodvábom alebo aj prírodnou kožou, dokážu zelené odtiene  
vytvoriť okúzľujúci opulentný efekt. Rustikálnejší a elegantnejší 

dojem získate kombináciou zelenej s odtieňmi  
hnedej – tmavohnedou, hrdzavou alebo tabakovou.

CHODBA 
Jemná zelená v kombinácii s béžovou farbou pôsobí neutrálne  

a vaša chodba tak okamžite získa jas a svetlo. Ak je chodba  
tmavá, využiť môžete aj umelé kvety v kvetináči či v efektnej váze.

Ak túžite dodať svojmu domovu kráľovský úvod  
a zapôsobiť na hostí, použite dôstojnú smaragdovú zelenú  
spolu s odtieňmi fialovej.

KÚPEĽŇA
Zelená farba je farbou prírody, a tej v interiéri nikdy nie je dosť. 
Preto ju pokojne môžete využiť aj v kúpeľni. Kombinácia  
svetlozelenej a mätovej s bielou alebo s drevom vytvorí  
v kúpeľni pocit čistoty a poriadku. Ak máte v kúpeľni dostatok  
svetla, využiť môžete aj tmavšie odtiene. Či ich použijete  
na kúpeľňové doplnky, obklad v kúpeľni alebo skrinku  
pod umývadlom, je len na vás.

SPÁLŇA
Vďaka zelenej farbe je možné v spálni vytvoriť oázu pokoja  
a relaxu. Jej využitie má mnoho spôsobov. Jemná a svetlá zelená  
v kombinácii s inými pastelovými a neutrálnymi farbami vytvorí 
romantickú atmosféru v štýle Provence. Tmavá smaragdová  
zelená, spolu s lakovanými alebo luxusnými materiálmi,  
dodá spálni pôsobivý až kráľovský nádych.

5 nápadov pre zelenú farbu v interiéri
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Systém Harreither predstavuje efektív-
ne vykurovanie, ale aj inovatívny systém 
chladenia bez negatívnych účinkov kli-
matizácie. Dal by sa nazvať aj opakom 
podlahového vykurovania a,  navyše, je 
účinný a ekologický. Systém Harreither, 
ktorý tvorí portfólio potrubných sys-
témov, registrov a  modulov, nám v  na-
šom rozhovore podrobnejšie predsta- 
vil Róbert Káčer zo spoločnosti Energy 
Trend. 

Predstavte nám na úvod, prosím, čo 
systém Harreither je, aké sú jeho para-
metre a základný rozdiel voči klasické-
mu vykurovaniu?
Pri vykurovaní je pre nás nosný najmä po-
trubný systém „EUROVAL“. Sú to rúrky, 
ktoré majú oválnu geometriu. Tento pod-
statný rozdiel a táto ich základná vlastnosť 

zabezpečuje až o 33 % väčšiu teplovýmen-
nú plochu potrubia oproti zaužívaným 
16-milimetrovým rúrkam. Tento fakt, 
spolu s ďalšími, prináša o 40 % lepšie odo-
vzdávanie tepla a rovnomernejšie prehria-
tie povrchov.

Vďaka svojim inovatívnym vlastnos-
tiam novodobé teplovodné rúrky pri-
nášajú vyššiu efektívnosť pri používaní, 
napríklad aj pri teplotách pod bodom 
mrazu?
Áno, pri teplote -11 °C, dokážeme priestor 
vykúriť vodou s  teplotou 35 °C. Len pre 
porovnanie, pri bežných systémoch po-
trebujete na dosiahnutie rovnakého výko-
nu v miestnosti vodu s teplotou až 45 °C. 
Náš systém tak dokáže oproti klasické-
mu podlahovému vykurovaniu usporiť asi  
15 % na energiách.

Inováciou v tomto systéme je však aj ve-
denie registrov s teplovodnými rúrkami 
cez steny, čo prirodzene prináša viace-
ro výhod. 
Asi do pätnástich minút dokážu steny na-
behnúť na  plný výkon, čo je oveľa rých-
lejšie ako podlahovka. Významne pritom 
dopomáhajú podlahovému kúreniu, a te-
da aj k tepelnej pohode v miestnosti. Pri 
takejto kombinácii sa dostávame s teplo-
tou vody do vykurovania pod 30 °C. Dá sa 
povedať, že sa vďaka nim dá ušetriť ďal-
ších 15 % energie. 

Tu, ak sa nemýlim, asi treba byť opa-
trný na ďalšie zabudované elektrické 
a iné technické siete v stene?
Skrytý systém registrov v omietke nie je už 
v  dnešnej dobe veľmi obmedzujúci, keď- 
že sa dá ľahko lokalizovať pomocou ter-
mofólie. Takže inštalácia a  prevádzka 
systému je absolútne bezpečná.

Systém HARREITHER v  stene v  zime 
kúri, ale v lete dokáže príjemne chladiť. 
Ako funguje systém chladenia?
Pri chladení sa do trubiek púšťa voda 
s teplotou 16 °C, ale nie vždy je potrebná 
taká nízka teplota. V priemere tak ide po-
trubím voda s teplotou 20 °C. Pri chlade-
ní vieme využiť aj výdatnú studňu a s obe-
hovým čerpadlom s  nízkym príkonom, 
stačí asi 60 W. Už pri tomto výkone vieme 

S POSTUPUJÚCIMI KLIMATICKÝMI ZMENAMI ZAČÍNA BYŤ  
UŽ AJ NA SLOVENSKU ČORAZ VÄČŠÍ ZÁUJEM O CHLADENIE 
AKO O KÚRENIE. MNOHÍ PRITOM SIAHNU PO TRADIČNÝCH 
KLIMATIZÁCIÁCH. NIE KAŽDÝ SI VŠAK UVEDOMÍ, ŽE ICH TREBA 
KAŽDÝ ROK DEZINFIKOVAŤ A ČISTIŤ, NEHOVORIAC O TOM, 
ŽE VÍRIVÉ PRÚDENIE ICH CHLADNÉHO VZDUCHU NIE JE PRE 
KAŽDÉHO PRÍJEMNÉ, DOKONCA MÔŽE U SENZITÍVNYCH 
JEDINCOV VYVOLAŤ ZDRAVOTNÉ PROBLÉMY A DISKOMFORT. 

Zdravé, šetrné i ekologické vykurovanie 
a chladenie bez nežiaducich  
účinkov na zdravie

Eko kontext/tipy
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priemerný dom plnohodnotne vychladiť. 
Zároveň môžu byť v systéme aj senzory, 
ktoré kontrolujú rozdiel teplôt vzduchu 
a povrchu stien, aby nevznikala nežiadu-
ca kondenzácia a  zrazená voda nekvap-
kala zo stropu.

Akú úsporu môže bežnej domácnosti 
priniesť aplikácia systému Harreither 
oproti tradičnej klimatizácii a vykuro-
vaniu?
Môžeme povedať, že naše riešenie má 
v tomto prípade úsporu naozaj až 96 %, 
samozrejme, pri pasívnom chladení zo 
studne a pri kúrení približne 25 %. Spo- 
trebujeme teda len 4 % voči klasickému 
riešeniu s klimatizáciou. A zároveň odpa-
dávajú náklady na servis a údržbu, čo tak-
tiež nie je zanedbateľná položka.

Aká je možnosť praktického prepojenia 
chladiaceho a vykurovacieho systému 
a  jeho zabudovania do stropov i  stien 
zároveň? 
Ak spojíme stropné chladenie s podlaho-
vým vykurovaním, prípadne s chladením 
stien, dokážeme s takýmto systémom vy-
kurovať objekt s teplotu média pod 28 °C 
a  chladiť s  teplotou len o niekoľko stup-
ňov nižšou, ako je požadovaná teplota 
v miestnosti. Napríklad, ak je teplota v le-
te vonku 32 °C, tak je ideálna teplota vo 
vnútri okolo 26 °C. Na chladenie potrebu-
jeme vodu s teplotou len okolo 18 °C.

Aká je spotreba vody pri tomto type vy-
kurovania a chladenia?
Celý systém je mimoriadne efektívny, 
práve aj vďaka značne rýchlemu obe-
hu vody. Pri maximálnom výkone prete-

čie systémom 6 až 8 litrov vody. Unikát-
ny patentovaný systém to dokáže vďaka 
geometrii potrubí a systémom registrov. 
Môžeme ho tak prirovnať k  viacprúdo-
vej diaľnici, zatiaľ čo klasické jednorúrko-
vé riešenia len k poľnej ceste. Vďaka vyso-
kým prietokom dokážeme už v priebehu 
10 minút vykúriť alebo schladiť priestor 
pri minimálnej spotrebe energie. 

Je tento systém vhodný len pre no-
vostavby alebo aj pre rekonštruované 
staršie domy?
Systém je vyvinutý tak, aby sa dal roz-
vod vtesnať do každej konštrukcie v  bu-
dove, teda mimo okien. Sú to štandardné 
potery podláh alebo omietky stien, kde sa 
náš vysoko prietokový systém vtesná len 
do hrúbky 17 mm, ale aj napríklad modu-
lové systémy do suchých konštrukcií, kde 
sa stropné chladenie inštaluje k  spodnej 
hrane CD profilov a nezasahuje do me-
dzistropného priestoru. Spomenúť mož-
no aj modulové riešenie podlahového vy-
kurovania, kde hrúbka celého systému je 

len 20 mm a  nie je potrebný poter. Je to 
výhoda najme pri rekonštrukciách, kde je 
obmedzená konštrukčná výška. Systém 
je teda mimoriadne flexibilný a spektrum 
použitia je naozaj veľmi široké.

Takže by sa dalo povedať, že rodinné 
domy nie sú jedinými adeptmi na ten-
to systém vykurovania a chladenia. Kde 
všade je možné odporučiť a  inštalovať 
váš systém Harreither?
Systém je možné použiť aj v náročnej-
ších objektoch v priemysle, v športe, ale aj  
v budovách občianskej vybavenosti, a tiež 
v zdravotníckych zariadeniach. Všade 
tam, kde je zámer priniesť zdravé, ekolo-
gické a  výrazne efektívne riešenie. Mô-
žeme priniesť modernizáciu mnohých 
nehnuteľností. Ak sa k  systému, navyše, 
použije napríklad moderné tepelné čer-
padlo, výrazne klesajú náklady na energie, 
a to nepochybne pomôže znížiť aj návrat-
nosť finančných prostriedkov, vložených 
do takejto ekologickej technológie.

Zdravé, šetrné i ekologické vykurovanie 
a chladenie bez nežiaducich  
účinkov na zdravie

www.energytrend.sk
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www.harreither.com

 Systémový dom HARREITHER
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Modul Klimaboden

Modul Klimadecke
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JEDNOTKA
PRE VÁŠ
DOMOV

Smaragdová, pastelová, sivo-zelená, limetková, 
šalvia – to sú farby, ktoré si znova hľadajú cestu do 
našich domovov. A kuchyne nie sú výnimkou. Hoci sú 
stále veľmi obľúbené kuchyne v dekore dreva, bielej 
či antracitu, do tuzemských kuchýň už tento svetový 
trend prenikol a získava si svojich obdivovateľov.
A niet divu - zelená dodá celej miestnosti ele-
ganciu, a navyše sa perfektne dopĺňa s drevom, 
bielou aj obľúbenými sivými odtieňmi.

Zelenkavé
odtiene ovládli
tohtoročné kuchynské trendy

Easy Touch

Cascada

Dajte zelenú aj vašim elektrospotrebičom
Zelenou kuchyňou však nemusí byť myslená iba farba korpu-

sov a dvierok. Tiež výberom ekologických spotrebičov ušetríte 
slušnú čiastku z rodinného rozpočtu. Pri modernom kuchynskom 
príslušenstve, akými sú varná doska, rúra, umývačka či digestor, 
je dnes už myslené na ich spotrebu energie. Hoci sú ich obsta-
rávacie náklady niekedy vyššie, z dlhodobého hľadiska sa ich 
nákup naozaj oplatí. Tiež umývačky a drezové batérie už dnes 

vedia hospodárne zachádzať s vodou, čo by ste pri ich výbere mali 
tiež zohľadniť. V prípade, že si nebudete s výberom kuchynských 
spotrebičov istí, odborníci v predajniach ASKO - NÁBYTOK vám 
so všetkým poradia a pomôžu vám vybrať moderné ekologické 
vybavenie do vašej novej kuchyne. Vaša kuchyňa tak „zozelenie“ 

nielen svojim vzhľadom, ale aj prístupom k životnému prostrediu!

Kuchyňa Cascada sa vďaka moderným prvkom hodí do vidieckych sídiel 
aj do mestského interiéru. Zaujme vzhľadnými a praktickými detailmi, či už 

ide o lavicu pod oknom alebo o kuchynský ostrovček. Kuchyňa sa prispôsobí 
akémukoľvek priestoru. Dostatok úložného priestoru zaistia XL skrinky, ktoré sú 

nedoceniteľné predovšetkým v menších kuchyniach.

DOHODNITE SI SCHÔDZKU NA WWW.ASKOKUCHYNE.SK
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JEDNOTKA
PRE VÁŠ
DOMOV

Smaragdová, pastelová, sivo-zelená, limetková, 
šalvia – to sú farby, ktoré si znova hľadajú cestu do 
našich domovov. A kuchyne nie sú výnimkou. Hoci sú 
stále veľmi obľúbené kuchyne v dekore dreva, bielej 
či antracitu, do tuzemských kuchýň už tento svetový 
trend prenikol a získava si svojich obdivovateľov.
A niet divu - zelená dodá celej miestnosti ele-
ganciu, a navyše sa perfektne dopĺňa s drevom, 
bielou aj obľúbenými sivými odtieňmi.

Zelenkavé
odtiene ovládli
tohtoročné kuchynské trendy

Easy Touch

Cascada

Dajte zelenú aj vašim elektrospotrebičom
Zelenou kuchyňou však nemusí byť myslená iba farba korpu-

sov a dvierok. Tiež výberom ekologických spotrebičov ušetríte 
slušnú čiastku z rodinného rozpočtu. Pri modernom kuchynskom 
príslušenstve, akými sú varná doska, rúra, umývačka či digestor, 
je dnes už myslené na ich spotrebu energie. Hoci sú ich obsta-
rávacie náklady niekedy vyššie, z dlhodobého hľadiska sa ich 
nákup naozaj oplatí. Tiež umývačky a drezové batérie už dnes 

vedia hospodárne zachádzať s vodou, čo by ste pri ich výbere mali 
tiež zohľadniť. V prípade, že si nebudete s výberom kuchynských 
spotrebičov istí, odborníci v predajniach ASKO - NÁBYTOK vám 
so všetkým poradia a pomôžu vám vybrať moderné ekologické 
vybavenie do vašej novej kuchyne. Vaša kuchyňa tak „zozelenie“ 

nielen svojim vzhľadom, ale aj prístupom k životnému prostrediu!

Kuchyňa Cascada sa vďaka moderným prvkom hodí do vidieckych sídiel 
aj do mestského interiéru. Zaujme vzhľadnými a praktickými detailmi, či už 

ide o lavicu pod oknom alebo o kuchynský ostrovček. Kuchyňa sa prispôsobí 
akémukoľvek priestoru. Dostatok úložného priestoru zaistia XL skrinky, ktoré sú 

nedoceniteľné predovšetkým v menších kuchyniach.

DOHODNITE SI SCHÔDZKU NA WWW.ASKOKUCHYNE.SK

REKUPERÁCIA JE DRAHÁ, 
NENÁVRATNÁ INVESTÍCIA 
– NEPRAVDA
Do kvalitnej rekuperácie neinvestujete 
viac ako 3 % hodnoty nehnuteľnosti. Ak 
si na dome dáte väčšinu okien fixných, 
úspora peňazí hravo pokryje celú investí-
ciu do rekuperácie. Čo je to vlastne ná-
vratná investícia? Všetko, čo vám zlep-
šuje kvalitu života, sa dá považovať za 
návratnú investíciu. Každý, kto má doma 
kvalitný funkčný systém, by si ho rozhod-
ne dal znova a mnohí spokojní používa-
telia vyslovili presvedčenie, že rekuperá-
cia je asi tá najlepšia vec v dome. Prečo?
Pretože úplne prestali vetrať oknami a 
celý deň majú vyvetrané. Na pocit vydý-
chanej spálne môžete zabudnúť. Muchy, 
komáre a iný hmyz akoby prestali exis-
tovať. Ak je niekto alergický a v rekupe-
rácii má kvalitné filtre, tak sa dom stáva 
jeho jediným útočiskom, kde si vie od-
dýchnuť. Okrem peľu rekuperácia zbavu-
je vzduch prachu, smogu a iných mecha-
nických častí, ktoré sa bežne vo vzduchu 
vyskytujú. Vďaka tomu, že v dome nestú-
pa hodnota CO2, je možné lepšie sa kon-
centrovať, a to nielen na prácu. Vďaka za-

tvoreným oknám nie je počuť hluk z ulice 
ani od susedov. Ak je vonku zápach, či 
už z  okolitého kúrenia, alebo neďaleké-
ho družstva, uhlíkové filtre dokážu pohl-
tiť takmer všetko. Rekuperácia predsta-
vuje najvyššiu ochranu voči hromadeniu 
radónu v interiéri, no a čosi vie ušetriť aj 
na energiách.

V REKUPERÁCII  
VZNIKAJÚ PLESNE 
A BAKTÉRIE – NEPRAVDA 
Rekuperácia nie je klimatizácia. Nič sa 
v nej aktívne nechladí, čím nedochádza k 
vzniku baktérií. Práve naopak, rekuperač-
né rozvody sú veľmi nehostinnou pustati-
nou, kde sa v prievane nič neudrží, navyše, 
v zime dom veľmi účinne odvlhčuje.

REKUPERÁCIA VÁM  
V LETE VYCHLADÍ DOM 
CEZ BYPASS – NEPRAVDA
Tento lacný nepravdivý výrok používajú 
predajcovia, aby vás ešte viac nalákali, ale 
nie je to pravda. Merná tepelná kapacita 
vetraného vzduchu pri malom teplotnom 
rozdiele dom nevychladí ani neprehreje.

REKUPERÁCIA VÁM  
UŠETRÍ 20 % NÁKLADOV 
NA KÚRENIE – NEPRAVDA
Bolo by pekné, keby to bola pravda, mož-
no ušetrí pár percent, ale ak máte rekupe-
ráciu, reálne vetráte 10x viac, ako by ste 
vetrali oknami, a tak cez dom prebehne 
podstatne viac čerstvého vzduchu, čo má 
za následok vyššie straty. Vďaka výmen-
níku tepla je však celková bilancia lepšia 
ako vetranie oknami, a tak vo finále ne-
prerobíte.
Ak chcete mať v dome kvalitnú rekupe-
ráciu s funkčným systémom, zabudnite 
na internetové fóra a obráťte sa na skúse-
nú firmu, ktorej dobré meno robia stovky 
referencií. Dočkáte sa tak profesionálnej 
ponuky a realizácie inštalácie a aj celko-
vej spokojnosti.

Rekuperácia v dome? 
Aj vy ešte váhate?

„Vizitka našej práce  
je našou vstupenkou  
do budúcnosti.“ 

www.asex.sk www.vetraniearekuperacia.sk

KEĎ SA POVIE REKUPERÁCIA, VIAC AKO 
POLOVICA ĽUDÍ SI MYSLÍ, ŽE SA HOVORÍ  
O KLIMATIZÁCII. TÍ, KTORÍ SA ZAČNÚ 
O PROBLEMATIKU VIAC ZAUJÍMAŤ,  
NARAZIA NA INTERNETE NA CELÝ RAD  
MÝTOV A LEGIEND ŠÍRENÝCH SPRAVIDLA  
NEPRAJNÍKMI, KTORÍ JU DOMA NEMAJÚ,  
ALEBO AJ PREDAJCAMI, KTORÍ SĽUBUJÚ 
NESPLNITEĽNÉ. SKÚSME PRETO  
NIEKTORÉ Z TVRDENÍ UVIESŤ  
NA PRAVÚ MIERU.
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JANA VLKOVÁ JE  MOC RÁDA V PŘÍRODĚ A NEJRADĚJI Z NÍ VNÍMÁ TY SOUČÁSTI, KTERÉ ZŮSTÁVAJÍ 
NA MÍSTĚ – BYLINY, STROMY I KAMENY. MÁ RÁDA CESTY, PO NICHŽ NEJDOU VŠICHNI. ZAHRADA JE 
JEJÍ VELIKÁ RADOST, KTERÁ JÍ KAŽDÝ ROK PŘINÁŠÍ NĚCO NOVÉHO. 

Kdo je Jana Vlková?
Jana Vlková je první česká profesionální  
květožroutka. Také o sobě někdy říkám,  
že jsem emisarka trvale udržitelného hé-
donismu. Ani jedno není příliš velká nad-
sázka. Snažím se v lidech probudit radost 
ze života, tedy hlavně z jídla, s pomocí by-
lin, rostlin, květů… Duší jsem hlavně eko-
log, tedy někdo, kdo s radostným údivem 
sleduje, jak spolu v přírodě věci „vycháze-
jí“, jak se doplňují, jak každý jeden element 
je originální. Snažím se ukázat, že radost  
a zdraví je v pestrosti jídel – přijímání růz-
ných doplňujících ingrediencí, jak je stří-
dání ročních dob přináší.

Odkud se vzala Vaše láska ke květinám, 
kvetoucím stromům, keřům a  různým 
býlím?
Myslím, že je to vrozené. Neumím na tuto 
otázku správně odpovědět. Jsem moc rá-
da v přírodě a nejraději z ní vnímám ty sou- 
části, které zůstávají na místě – byliny, 
stromy i kameny. Nemám asi dost trpěli-
vosti pro živočichy, k  jejichž pozorování 
je třeba trpělivě sedět na místě. Každý si 
musíme vybrat jen něco, nemůžeme mít 
všechno. U rostlin je navíc dobře vidět ko-
loběh života a střídání ročních dob. Rost-
liny jsou každý den jiné.

Proč jste se stala kytkožroutkou?
Mám ráda cesty, po nichž nejdou všich-
ni. Když začala v  roce 2009 krize, muse-
la jsem opustit milovanou žurnalistiku, 
protože psaním článků se už nebylo mož-
né uživit. Na novinářských cestách jsem 
se předtím setkávala s jedlými květy, a tak 
jsem se rozhodla, že tento obor zavedu i do 
Česka. Ráda vzpomínám na první terén-
ní kurz, kde mne doprovázela kamarád-
ka, učitelka biologie, která moji novou ak-
tivitu komentovala slovy: „ Myslíš, že tohle 
může někoho zajímat? Jsem tu s  tebou, 
protože jsi moje kamarádka. Ale taková bl-
bina! “ Rozhodla jsem, že téma nepustím. 

Louka se nedá  
vysít z pytlíku

Eko kontext/rozhovor
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Prostě jsem se rozhodla, že budu profesio-
nální kytkožroutkou. Za těch bezmála tři-
náct let objevuji stále nové věci.

Mnoho lidí se na jedlé květiny dívá s ne-
důvěrou, když zdobí dezert, nechají je 
na kraji talíře. Proč?
Odpovím pořekadlem od sousedů, je 
v  něm zřetelné vysvětlení. V  Německu se 
říká: „Co sedlák nezná, nežere.“ Ano, ří-
ká se doslova nežere; venkov asi býval drs-
ný. Moje vysvětlení je takové, že lidé pros-
tě zapomněli, co se dá jíst mimo nabídky 
obchodů. Co si v mysli i těle neupevňujete, 
to zapomene. Po letech v cizině zapomíná-
te i mateřský jazyk.  Dříve rozšířené chu-
tě z rejstříků lidí mizí. Mám tendenci tvr-
dit, že se to zhoršuje i s věkem. Děti nemají 
zábrany ochutnávat svět, ale po pubertě je 
to přejde. 

Podle čeho se ví, že ten který kvítek je 
jedlý, a zda nové květiny, které chceme 
ochutnat, nám nemohou ublížit?
To je složitá otázka. Nechám stranou fakt, 
že jsou některé rostliny, které jsou prud-
ce jedovaté a že je třeba je znát stejně jako  
houby. Nejedná se pouze o to, jaký kvítek, 
ale v jaké fázi růstu rostlinu jíme a také kdo 
jí ochutnává. Každá bylina, a samozřejmě 
i strom, má optimální období, kdy je dob-
rá k jídlu. Každý člověk má jiný metaboli-
smus a vyhovují mu jiné chutě. Pro rostli-
ny, které si člověk určí podle botanického 
klíče nebo podle něčí rady jako jedlé, mám 
jednoduchý návod. Kousíček rostliny roz-
žvýkat a čekat, co na to jazyk řekne. Ústa 
jsou brána, kterou máme k třídění přátel-
ských a nebezpečných chutí. Když to pu-
se připadá odporné, tak je třeba to vypliv- 
nout – nechat se vést přirozeným reflexem 
– a vyzkoušet něco jiného. Často se na kur-
zech setkávám s tím, že někomu jedna by-
lina chutná jako božská mana a člověk sto-
jící vedle tvrdí, že je to nechutné. 

Před čtyřmi lety jste v Praze založila Zá-
žitkovou zahradu. Co všechno tam kve-
te a zraje?
Zahrada je moje veliká radost, která mi 
každý rok přináší něco nového. Za ty ro-
ky se tam některé rostliny přestěhova-
ly na místa, která jim lépe vyhovují, něk-
teré vyhynuly. Je to přírodní zahrada,  
kterou milovníci mulče a textilií nazývají  

„zanedbaná“. Jsem pyšná, pokud to nezní 
moc sebestředně, na krásnou sbírku pří-
rodních česneků, kterých mám jedenáct 
druhů. Pěstuji také velké množství rostlin 
z čeledi slézovitých – to je obzvlášť delika-
tesní skupina rostlin. Letos se mi podařilo 
tuto sbírku rozšířit o slézovku trojklannou, 
slézovec durynský a sléz kadeřavý. Le-
tos jsem si z dovolené v Řecku přinesla se-
mínka laskavce hrubozelu, takže se těším, 
že příští rok budu mít na záhonku zva-
ném plevelárium nový přírůstek. Zmíněný  
kout je věnován nepříliš běžným plevelům 
– krásný růžový merlík obrovský, lahodný 
merlík všedobr, čechřice vonná, vochlice 
hřebenitá a další.

Organizujete také zážitkové kurzy. Jak 
probíhají a jaké jsou na ně ohlasy?
Letos jsem měla rekordní sezonu. Hodně 
kurzů jsem měla tak zvaně „na klíč“. To 
znamená, že někdo všechno zorganizo-
val, většinou mimo Prahu, a já jsem přije-
la na místo, kde jsem ukazovala, co a jak 
jíst. Byla jsem „dárkem k  narozeninám“, 
průvodkyní po lukách kolem včelí farmy  
i lektorkou vycházek organizovaných kni-
hovnami. Měla jsem i privátní kurzy ve vý-
še zmíněné zahradě. Ohlasy? To byste se 
měli zeptat těch, kteří na kurzech byli. Za 
mne všechno vynikající. Měřítkem je pro 
mne to, když se lidé nechtějí rozejít a ještě 
se pořád na něco ptají.
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Kdo se jich účastní? Široká veřejnost ne-
bo i profesionálové?
Ve velké většině jsou to ženy v  nejlepších 
letech. Často přicházejí i příbuzní, tedy 
matka a dcera, tety, švagrové či snachy. 
Nazvala bych je prostě bohyně kuchyně. 
Mívají na bedrech dobré a zdravé jídlo pro 
celou „domácí smečku“. Často mi přináše-
jí další inspiraci, protože téma už je zají-
má a dostaly se k němu třeba z jiného kon-
ce. Z profesionálů se občas objeví kuchaři. 
Vařit v restauraci je ale dost náročné povo-
lání, takže mají málo času a raději si objed-
nají kytky rovnou do kuchyně.

Minulý rok jste získala akreditaci na 
vzdělávací programy v přírodovědných 
předmětech pro základní školy a gym-
názia. Jak na jedlé kvítí reagují žáci? 
Stane se, že nějaký ten jedlý kvítek zdobí   
i jejich svačinu?
Akreditace mi otevřela další prostor,  
o nějž jsem hodně usilovala – děti. Kurzů 
pro pedagogy jsem moc neměla, proto-
že to vyžaduje poměrně složitou organi-
zaci, ale byla jsem rovnou v několika ško-
lách jako lektorka. I když se učitelky samy  
o jedlé květy zajímaly a hodně toho 
věděly, uvítaly „někoho zvenčí“; zkrátka 
neokoukaný obličej, přístup, slovník. Do 
svačin dětem nevidím, ale mám jednu vel-
mi milou mini historku. Vznesla jsem do 
třídy dotaz, zda někdo už nějaké ty plané 
rostliny ochutnal. V poslední lavici vylét-
la ruka a chlapec hlásil: „Prosím, prosím!  

Já jsem si udělal kopřivové čipsy.“ Po-
slechla jsem si postup a hned jsem na ty 
čipsy dostala chuť. 

Z vlastní zkušenosti vím, že louky už 
nejsou takové jako kdysi. Mnoho rostlin 
zmizelo neznámo kam...
Louky jsou moje veliká bolest. Louka je je-
den z nejkrásnějších antropogenních eko-
systémů – místo, které by bez přispění člo-
věka nebylo. Louka se musí pravidelně  
a dobře sekat. Rostliny poznají, zda je čis-
tě seká ostří kosy nebo ožvýkává sekačka. 
Na kurzech často vysvětluji, že louka se 
nedá vysít z pytlíku, ale že je to dlouhými 
roky stabilizovaná  směs velkého množství 
druhů trav a různých širokolistých rostlin. 
Mezi jednotlivými složkami louky – byli-
nami a živočichy – jsou velmi složité vzta-
hy, a když se jedna část naruší, tak se to 
zbortí celé. Současná zemědělská produk-
ce potřebuje mohutné traviny, protože je-
de na objem. Nazývám tato místa travními 
poli a za louky je ani nepovažuji. 

Podaří se vám někdy lidi inspirovat, aby 
pečlivě udržovaný trávník nahradili luč-
ním kvítím?
Upřímně mám pocit, že na moje kurzy  
i webové stánky chodí lidé, kteří takovou 
osvětu nepotřebují. Dosud jsem se naštěstí 
nesetkala s nikým, kdo by používal selek-
tivní herbicidy a miloval vyholený trávník 
– kytkožroutskou poušť. Spíš se občas pot-
kám s někým, kdo si přijde „pro útěchu“,  

protože má někoho takového v  rodině. 
Jsem vrba, která si vyslechne, že: tať-
ka, tchyně, babka atd. vytrhali kopřivy  
u plotu a co bude do nádivky, nenechají na 
pokoji jedinou pampelišku anebo ořezali 
košaté keře do krychličky. V eshopu mám 
semínka lučních rostlin, kterými lze tráv-
níky obohatit.

Prozraďte nám, které jedlé kvítí byste 
doporučila začínajícím kytkožroutům 
na ozdobu dortíku?
Záleží na tom, co to bude za dortík. Na 
čokoládové polevy se hodí něco světlého,  
klidně i bílé květy, které jinak moc ne-
vynikají. Zvláštní chuť krásně ladící  
s čokoládou mají mladé květy fenyklu. Na 
všechna jídla se hodí modré květy brutná-
ku. Jsou krásné, pětičetné s temným stře-
dem a líbí se každému. Žádné jídlo není 
modré, takže to je zaručená volba. A sa-
mozřejmě růžová. To je barva, která je 
zdravá. Takže doporučím hluchavky, pla-
menky neboli floxy a samozřejmě různé 
slézy. Nejlepší je sléz maurský, který se dá 
jíst i s květním lůžkem.

A čím ozdobit salát?
Něčím pikantním! Jako první volba se 
nabízí lichořeřišnice. O té se snad ani ne-
musí psát. Jsem ráda, že za ty roky mojí 
osvěty se z ní stala běžná součást jídelníč-
ků mnoha rodin. A co se týče těch pikant-
ních květů, tak doporučuji ochutnat ně-
jaké brukvovité. Asi nejjednodušší je 
hořčice setá, která se často používá na ze-
lené hnojení záhonků. Rychle roste, tak-
že její květy jsou štiplavé, ale ne moc. Do-
poručila bych také květy motýlokvětých. 
Všechny hrachory v  květu báječně ladí 
snad se všemi saláty. Dají se také použít 
květy fazolu šarlatového pěstovaného na 
okrasu, protože jeho boby nejsou dobré. 
Uždíbnout pár květů nevadí, protože ne-
máme pocit, že bychom tím krátili úrodu.

Jaké jsou vaše plány, na co se mohou 
kytkožrouti těšit?
Stále přemýšlím o prodloužení sezony. 
Letos zařadím v  září ještě zahradní kurz 
s  tématem přesazování a pěstování kvě-
tin. Letos jsem se totiž opakovaně setka-
la s udivenou reakcí, když jsem předávala 
účastníkům nějaké odkopky a upozorňo-
vala je na to, že před sázením mají zkrá-
tit kořeny i nadzemní část. Další téma je 
zpracování sušených bylinek. A konečně 
připravuji video kurz pro Univerzitu třetí-
ho věku. To je velká práce, s  níž počítám 
v říjnu a listopadu. Těším se, že budu mo-
ci kouzla jedlých rostlin ukázat i seniorům, 
kteří za mnou nemohou cestovat.

Eko kontext/rozhovor
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Suroviny pro čtyři osoby

300 – 400 g hovězí kližky 
sůl
1 menší cibule 
1 mrkev
1 petržel
hrst velmi jemných nudlí 
hrst listů barborky obecné
květy křezu úzkolistého  
a sedmikrásky chudobky na ozdobu

Postup

Maso vařte s celou cibulí v osolené vodě asi tři hodiny. 
Mrkev a petržel nakrájejte na kostičky a na poslední půl 
hodiny je přidejte k masu. Chvilku před dokončením 
uvařte nudličky podle návodu v osolené vodě v jiném 
hrnci, aby se nerozvařily. Pak slijte a úplně nakonec 
vložte do dokončené polévky. 

Zelené lupení proberte a vyperte. Nakrájejte ho jen 
velmi hrubě, aby se zachovala struktura (pokud máte 
rádi byliny nakrájené jemněji, udělejte to tak, jak vám 
to vyhovuje.) Polévku odstavte z  plamene a vhoďte 
do ní nakrájené býlí. To by se již nemělo vařit, aby se 
z něj nestaly „hadry“. Je třeba ho jen jemně spařit, aby 
se srazila podzimní štiplavost – barborka je totiž dost 
ostrá.  

Tipy a triky

V  podzimní nabídce se barborka prakticky nedá na- 
hradit. Mezi všemi plevely jako by se ze své druhé 
sezony radovala více než ze svého mládí! Její listy 
bývají šťavnatější, větší, zkrátka lepší než zjara, kdy se 
chystá do květu. Použít se dají ovšem také listy šťovíku, 
hořčice nebo čekanky.

„ČEŠTINA MÁ 
PRO VŠECHNA 
JÍDLA, KTERÁ 

TEČOU, VÝRAZ 
POLÉVKA 

NEBO OMÁČKA. 
FRANCOUZŠTINA 

ZNÁ VÝRAZŮ ASI PĚT. 
TEDY ASPOŇ TY, KTERÉ 
ZNÁM JÁ. A TAK JSEM 

SI JEDEN VYPŮJČILA PRO 
TOHLE KRÁSNÉ SVĚŽÍ JÍDLO NA 

PŘECHOD DO ZIMY. JE LEHKÉ, ALE 
HŘEJIVÉ A SLADKÁ MRKEV V NĚM 

VÝBORNĚ LADÍ S PLANÝM LUPENÍM,“ 
ŘÍKÁ JANA VLKOVÁ.

Barborkové 
consommé
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Ján Plesník

ŽIŤ ÚSPORNE, ROZUMNE A EKOLOGICKY.  
JE CESTOU TRIEDENIE ODPADU? 
RECYKLÁCIA? UVÁŽENÉ  
SPOTREBITEĽSKÉ SPRÁVANIE? 
SKROMNOSŤ? VŠETKO 
Z MENOVANÉHO A EŠTE 
ČOSI NAVYŠE.

VYTVORME SPOLU 
LEPŠIU BUDÚCNOSŤ

O  téme, ktorá je ces-
tou k  vytvoreniu lep-
šej budúcnosti pre nás, 
ďalšie generácie, ale naj-
mä pre životné prostre-
die a  ochranu prírody vo 
všeobecnosti, sme sa roz-
právali s  Ing. Jánom Plesní-
kom, expertom na obehové hos-
podárstvo. Táto téma je však veľmi 
široká, a keby sme ju chceli podrob-
ne a  do detailov rozobrať, nestačí nám 
ani rozsah celého nášho magazínu. Takže 
sme sa snažili len o základný súhrn informácií 
o tom, čo vlastne obehové hospodárstvo je, aké sú 
jeho základné princípy a fungovanie.

OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO  
JE ZALOŽENÉ NA TROCH  
ZÁKLADNÝCH PRINCÍPOCH

Odpad, ako zdroj suroviny – treba zvážiť výber bezpečných ma-
teriálov, využívanie vedľajších produktov a zapojenie sa do ino-
vácií materiálov a výrobkov. Uprednostňujme trvanlivosť, opä-
tovné využitie, repasovanie, recykláciu.

Životný cyklus produktov a výrobkov – posudzujme činnosti, 
ktoré zachovávajú svoju hodnotu vo forme energie, práce a ma-
teriálov. 

Ochrana a obnova prírody – aktívne sa vyhýbať využívaniu ne-
obnoviteľných zdrojov a  zachovávať a  zveľaďovať obnoviteľné 
zdroje, napríklad návratom cenných živín do pôdy na podporu 
regenerácie alebo využívaním obnoviteľnej energie.  
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živ
otné prostredie

                                             spoločnosť

obchod 
a priemysel

verejná 
správa

Vzdelávanie
MODEL INOVÁCIE 
PÄŤNÁSOBNEJ 
ŠPIRÁLY QUINTUPLE 
HELIX

Národná recyklačná agentúra Slovensko, ktorej je Ing. Ján 
Plesník hlavným vizionárom, sa snaží vytvárať vyvážené  
a zdravé vzťahy vo výrobe a  obchode. Jednotlivé nástroje 
a metódy obehového hospodárstva, ktoré aplikuje, sú-
visia s motiváciou v znižovaní environmentálnej zá-
ťaže, ekonomickej udržateľnosti a  sociálnej vyvá-
ženosti pre obyvateľa. 

„Vždy je lepšie urobiť aspoň niečo, ako neu-
robiť vôbec nič. Je to o kompromisoch, nepo-

zerajme sa na to, čo by sme mali robiť, ale na 
to, ako to robíme. Konkrétne pozitívne prí-

klady, ktoré máme aj na Slovensku, doka-
zujú, že prosperita z environmentálne pozi-

tívneho správania nám prináša nielen kvalitu 
životného prostredia, ale aj dlhodobý ekono-

mický profit a zamestnanosť. Sme presvedčení, 
že tak ako pre prírodu platí zákon zachovania 
energie, pre našu civilizáciu a slobodný trh mu-
sí platiť zákon zachovávania práce a ľudskej tvo-
rivosti. Príroda sa, našťastie, na rozdiel od člo-
veka, nedá oklamať. Sme otvorení pre každého, 
kto nielen pozná, ale aj ctí tri základne princí-
py udržateľnosti: Environmentálne – Sociál-
ne – Ekonomicky,“ uzatvára naše rozprávanie  
Ing. Ján Plesník.

Obehové hospodárstvo je systém tvorby pro-
duktov za účasti všetkých aktérov pre ekologic-
kú stabilitu krajiny, ekonomickú udržateľnosť 
s dopadom na sociálne spravodlivé pracovné  
a obývateľné prostredie modelu inovácie QUIN-
TUPLE HELIX. Ten tvorí interakciu piatich pod-
systémov (helixov): vzdelávanie – podnikanie – ve-
rejná správa a samospráva – verejnosť – prostredie 
v ekonomike založenej na vedomostiach.

Národná recyklačná agentúra Sloven-

sko navrhuje riešenia obehového hos-

podárstva vytvorením regionálnych 

centier obehového hospodárstva. 

Toto systémové riešenie spája všet-

kých aktérov regiónu vo vzájomnej 

spolupráci, pomoci a  spoločnej zod-

povednosti pre dosiahnutie spoloč-

ného cieľa ekonomického udržateľ-

ného rozvoja regiónu, odstránenia 

negatívnych javov v životnom prostredí  

a sociálnej prosperity rodín a obyvate-

ľov regiónu.
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V  tomto prípade je pre psíka ideálne, 
ak má okrem veľkého priestoru na dvo-
re či záhrade aj svoje miesto, kde sa mô-
že ukryť v prípade nepriaznivého počasia, 
ak potrebuje súkromie alebo len tak si od-
dýchnuť vo svojom domčeku. Nájsť ideál-
ny dom pre konkrétneho psíka nie je úpl-
ne jednoduché. Tejto téme sa už viac ako 
25 rokov venujú manželia Számelovci, kto-
rí „psíčkarom“ pre ich štvornohých milá-

čikov vytvárajú praktické, pekné a  účelné  
psie búdy. „Pred 24 rokmi, keď sme plá-
novali v  našej stolárskej dielni vyrobiť na-
šu prvú psiu búdu, sme si vypočuli názo-
ry, potreby a  dopyty mnohých chovateľov 
psov. Veci robíme premyslene a  do detai-
lov, a  preto sme sa chceli dozvedieť všet-
ko o  zvykoch a  povahách rozličných ple-
mien,“ hovorí Oto Számel o  svojej práci  
i vášni zároveň.

POHODLNÉ A KOMFORTNÉ  
BÚDY PRE PSOV ZO STOLÁRSKEJ 
DIELNE SZÁMEL
PES A JEHO MAJITEĽ. BEZHRANIČNÁ LÁSKA A PRIATEĽSTVO. 
PUTO, KTORÉ SA NEDÁ VYSVETLIŤ, TREBA HO ZAŽIŤ. HOCI 
V SÚČASNOSTI VEĽA MAJITEĽOV PSÍKOV CHOVÁ SVOJICH 
MILÁČIKOV VO VNÚTRI, STÁLE EXISTUJÚ PLEMENÁ PSOV, PRE 
KTORÝCH JE POBYT V EXTERIÉRI VYHĽADÁVANÝ A ŽIADUCI.

Eko kontext/tipy
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Pri rozhodovaní o tom, ako bude  
psí domček vyzerať je potrebné  
zodpovedať si nasledujúce otázky:
• čo robí môj pes počas dňa?
• kde sa cíti najlepšie?
• ako najradšej oddychuje?
• rád sa schováva alebo  

má rád súkromie?
• potrebuje mať svojho majiteľa  

stále na očiach?
• ako vníma zmeny počasia?
• obáva sa búrok?
• aké veľké miesto potrebuje  

k dokonalému spánku?

Na základe podrobných informácií potom 
vo  svojej stolárskej dielni vytvárajú psie 
domčeky pre psíky veľké, malé, bojazlivé, 
zvedavé, plaché, hravé i  lenivé. Špeciálne 
domčeky sú navrhnuté taktiež pre sučky 
po pôrode alebo gravidné sučky. Okrem 
vysokej kvality búd a  stability disponujú 
psie domy Számel dlhou trvácnosťou, ma-
sívnosťou, estetickou hodnotou a  ekolo-
gickým rozmerom. 
V  tejto chvíli manželia Oto a  Ildikó Szá-
melovci ponúkajú majiteľom psíkov viac 
ako 63 druhov obvyklých i  izolovaných 
búd pre psov, ktoré sú prispôsobené po-

vahám, zvyklostiam a veľkostiam konkrét-
nych plemien psov. V prípade záujmu však 
pre klientov vytvoria akúkoľvek jedinečnú 
búdu naplánovanú podľa presných pred-
stáv klienta. 
Momentálnou novinkou na trhu psích búd 
od spoločnosti Számel sú zateplené psie 
búdy Royal, Fox a Dann. Všetky majú mi-
moriadnu hrúbku steny, podlahy aj stre-
chy, a  to 7,5 centimetra. Búdy majú šik-
mú strechu a  spevnené rohy. Ako darček 
k týmto búdam klient dostane otvárateľnú 
strechu a tepelnú clonu.
Veľkým bonusom pri objednaní psieho 
domčeka je jeho dovoz v rámci Slovenska 
zdarma. Oto Számel priamo v dome klien-
tov odporučí, kde by psia búda mohla stáť, 
aby sa v nej jeho obyvateľ cítil čo najlepšie. 
A  na dôvažok pomôže aj predstaviť tento 
nový priestor psíkovi, pre ktorého je ur-
čený. Výrobca psích búd Oto Számel to-
tiž psom rozumie a sú jeho láskou. Aj preto 
každoročne spoločne s manželkou zaspon-
zorujú niektoré psie útulky na Slovensku.

VLASTNOSTI PSÍCH  
BÚD PODĽA KVALITY 

PREMIUM
• silná stabilná konštrukcia  

pokrytá tatranským profilom
• mimoriadna hrúbka steny 7,5 cm
• podstavce z dreva chránia  

domček pred vlhkosťou
• strecha je pokrytá šindľom
• domček je impregnovaný

PREMIUM EXTRA
• silná, stabilná konštrukcia
• mimoriadna hrúbka steny 9 cm
• pokrytie zrubovým profilom  

s hrúbkou 3 cm
• povrchovo upravovaná – morená,
• zvýšený podstavec
• masívna šindľová strecha

PREMIUM LUX
• silná, stabilná konštrukcia
• mimoriadne extra hrubé steny 11 cm
• pokrytie palubovkou hrúbky 4,5 cm
• povrchovo upravovaná – morená, 

ošetrovaná
• zvýšený podstavec
• masívna šindľová strecha

www.psiebudy.sk
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www.slovaktual.sk

SLOVAKTUAL OKNÁ A DVERE

Plastové a hliníkové 
okná a vchodové dvere

Okná a dvere SLOVAKTUAL spĺňajú nielen požiadavky
náročných energetických noriem, ale taktiež vysoké
očakávania na odolnosť, trvácnosť a nadčasový vzhľad.

Z funkčného hľadiska prispievajú k zvýšeniu energetickej
hospodárnosti budovy a tlmia hluk z externého prostredia.
Z pohľadu estetiky dotvárajú celkový ráz budovy 
a odrážajú vkus a spoločenský status majiteľa.

Naše okná a dvere sú dnes značkou kvality, overenou
tisíckami spokojných užívateľov doma i v zahraničí.
Úspešne držíme krok s modernou architektúrou
a plníme predstavy našich zákazníkov.

Vyskúšajte náš nový konfi gurátor vchodových dverí
konfi gurator.slovaktual.sk



121Eko BÝVANIE/BYDLENÍwww.eupower.sk

PREČO INŠTALOVAŤ FOTOVOLTIKU NA STRECHE  
SVOJEJ FIRMY? PRETOŽE CENA ENERGIÍ, TEDA AJ  
ELEKTRINY, ALE AJ DISTRIBUČNÉ POPLATKY STÁLE  
RASTÚ A DÁ SA PREDPOKLADAŤ, ŽE SA TÁTO CENA  
ROZHODNE NEBUDE ZNIŽOVAŤ.

Pri riešení výberu fotovoltickej elektrárne 
je dôležité využívať energiu z lokálneho 
zdroja. Ten vyrába elektrinu na pokrytie 
vlastnej spotreby odberného miesta, kto-
ré je identické s miestom odovzdávacím. 
Spoločnosť EU-POWER dokáže poskyt-
núť firmám a organizáciám komplexné 
služby v súvislosti s riešením a vybudo-
vaním fotovoltickej elektrárne - lokálne-
ho zdroja, konkrétne: 

• odbornú analýzu spotreby a návrh  
veľkosti fotovoltického systému

• kompletnú výstavbu systému  
„na kľúč“ vrátane kompletnej  
administratívy voči DS

• dodávku komponentov od svetových  
výrobcov, napríklad Viessman

• možnosť vybudovania elektro  
nabíjacích staníc alebo fotovoltických 
elektro carportov.

Prečo inštalovať  
fotovoltiku na  
streche svojej  
firmy od EU-POWER?
Máme za sebou už niekoľko stoviek 
inštalácií v SR a v Európe, poznáme 
prostredie a právnu problematiku  
v SR. Môžeme teda seriózne ponúknuť 
kompletnú službu „na kľúč“ a realizovať 
vašu fotovoltickú elektráreň podľa 
vašich predstáv, správne,  
odborne a včas!

Fotovoltika s energiou  
z lokálneho zdroja  
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Jednu skutočnosť nemožno poprieť. Ove-
ľa viac času sme strávili doma. A či už to 
bol čas strávený prácou, učením sa s deť-
mi, oddychom, cvičením alebo čímkoľ-
vek, potrebujeme prostredie pohodlné, 
pokojné a zdravé!

SPOĽAHNITE SA  
NA MAJSTROV?!

Chladné steny určite nie sú tým, čo by 
nám zlepšovalo domácu pohodu. Dnes 
sú, bohužiaľ, aj takíto „majstri“, pre kto-
rých je to štandard. Možno ste boli sved-
kami podobných dialógov: „Prosím vás, 
vydrží ten náter na zábradlí, keď tam nie 
je základ?“ „Ale prosím vás, pane, to vám 
vydrží minimálne 20 rokov!“ – nevydržal 
ani 10... Alebo iný: „Nie je tá izolácia prí-
liš tenká?“ „My robíme presne podľa nor-
my!“  – Žeby boli studené steny normou? 

TEPELNÉ MOSTY, 
KONDENZÁCIA, PLESNE 

Tepelné mosty a kondenzácia... Priznaj-
me si, väčšinou ich začneme riešiť, až keď 
nastúpi ich výsledok – plesne! Mikroto-
xíny a alergény, ktoré produkujú plesne, 
nám môžu spôsobiť množstvo infekcií, 
zápalov, alergií alebo iných nepríjem-
ností, ako sú bolesti hlavy, kašeľ, astma, 
svrbenie, podráždenie nosa, očí, hrdla 
atď. Za týmto všetkým však nestoja len  

konštrukčné vady, ktoré vytvárajú te-
pelné mosty – kondenzáciu – plesne. Aj 
bežné domáce úkony, ako varenie, spr-
chovanie a dokonca aj teplota ľudské-
ho tela produkujú vlhkosť, ktorá, keď nie  
je správne moderovaná, narobí nám do-
ma neplechu. 

CHCETE UŠETRIŤ?  
STAVTE NA PREVENCIU! 

Prevencia je v mnohých ohľadoch lepšia 
a lacnejšia ako samotné liečenie. Správne 
vetranie, používanie odvlhčovačov, pravi-
delné čistenie a správna hygiena sú osved-
čené postupy, ako predchádzať vzni-
ku plesní na stenách. Ale čo s chladnými 

múrmi? Dnes, keď viditeľne padajú naše 
istoty, ako lacný plyn, drevo či nevyčer-
pateľné zdroje energie, nemôžeme pri-
jať ako riešenie, že si jednoducho viac  
prikúrime. 

Ako bojovať proti 
studeným stenám
HOVORÍ SA, ŽE VŠETKO ZLÉ JE NA 
NIEČO DOBRÉ! POSLEDNÉ ROKY 
BY SA O TOM DALO POLEMIZOVAŤ, 
ALE ČÍM DLHŠÍ ČAS OD PANDÉMIE, 
IZOLÁCIE, RÚŠKOVANIA A HOME 
OFFICE PREJDE, TÝM VIAC POZITÍV 
– TOHO „NIEČOHO DOBRÉHO“ 
OBJAVÍME.

casasana
Zverte sa do rúk profesionálom.  

Vďaka špeciálnym prísadám  

a dutým skleneným mikroguľôčkam 

je termoizolačná farba Casasana 

od talianskeho výrobcu Boero tým, 

čo vám bude v boji proti studeným 

stenám silným spojencom. Po správnej 

aplikácii vytvorí na dotyk teplú izolačnú 

vrstvu, ktorá pomáha vyrovnávať 

teplotné nerovnosti, čím účinnejšie 

bráni kondenzácii a tvorbe plesní  

a zároveň poskytuje aj zvukovú 

bariéru. Aj keď jej meno pripomína 

skôr istého historického „hrdinu“, 

svojím envirocertifikátom EPD® 

dokonale zapadá do súčasnosti,  

ktorá nás učí byť EKO, šetriť  

prostriedky a žiť zdravo!

www.renojava.sk

Eko kontext/TIPY
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Prvý suchý betón v samorozpustnom obale!

Myšl ienk y s  budúcnosťou.

Baumit vám teraz prináša jedinečnú inováciu pre ľahšiu prácu a čistejšie 

životné prostredie. Náš nový Baumit ALL IN Betón pre dom a záhradu je 

balený v samorozpustných vreciach, ktoré pri spracovaní nie je potrebné 

vysypať, stačí ich hodiť do miešačky alebo do nádoby na maltu, pridať 

vodu a jednoducho zamiešať ako bežný betón. Obal sa rozpustí a prírodné 

vlákna z neho zlepšia vlastnosti betónu. Navyše, na stavenisku bude 

menej prachu, zbavíte sa starostí s odpadom a vaša stavba menej zaťaží 

životné prostredie.

  Jedinečné samorozpustné vrece

  Menej prachu, žiaden odpad

  Rýchle a jednoduché spracovanie

ALL IN
Betón pre dom a záhradu

A vrece je preč!

Myšl ienk y s  budúcnosťou.

M
IEŠAJ SPOLU S VRECOM

!

Baumit_AllInBeton_dom_a_zahrada_A4_sk_2021.indd   1Baumit_AllInBeton_dom_a_zahrada_A4_sk_2021.indd   1 03/05/2022   14:2903/05/2022   14:29
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V oblasti energií (plyn, ropa), ale aj v oblas-
ti ďalších surovín (hliník, horčík, a pod.) si 
Európa vybudovala doslova nezdravú zá-
vislosť na málo diverzifikovaných dovozoch 
surovín predovšetkým z Ruska. V tomto 
kontexte bude záujem o slnečné kolekto-
ry a obnoviteľné zdroje energie v najbliž-
ších rokoch určite rásť. Nejde len o súčasné 
ceny energií – tu už začínajú byť OZE plne 
konkurencieschopné, ale ešte viac o samot-
ný fakt nezávislosti od dovozov z nestabil-
ných regiónov. Byť energeticky aspoň čias-
točne sebestačným sa stáva výhodou nielen 
pre krajiny, ale aj pre firmy a obyvateľov. Tu 
je priestor pre ďalší rast všetkých druhov 
OZE.

Predovšetkým obyvatelia rodinných do-
mov sa niekoľkonásobne viac zaujíma-
jú o to, ako znížiť účty za plyn a elektrinu. 
V tejto situácii sú práve slnečné kolektory 
zariadeniami, ktoré znižujú spotrebu ply-
nu a oplatia sa aj bez dotácie. Jednorazová  

investícia do slnečných kolektorov okolo  
4 500 € (komplet aj s montážou) ušetrí pri-
bližne 60 % z ceny energie na ohrev teplej 
úžitkovej vody každý rok, a to počas najbliž-
ších 40 rokov. Pretože slnko faktúry nepo-
siela. Žiadna banka vám nedá lepšie zhod-
notenie investície. Preto, ak máte voľné 
finančné prostriedky, netreba príliš váhať. 
Najväčším problémom sa stáva dostupnosť 
zariadení za súčasné, ešte relatívne nízke 
ceny. Problémom sa začína stávať aj vyťa-
ženosť montážnych firiem. Preto je vhod-
né dohodnúť sa na termíne montáže čo naj-
skôr. Čím skôr si slnečné kolektory kúpite, 
tým skôr začnete vďaka slnku šetriť.

A ktoré zariadenie zvoliť? Ak chcete v do-
mácnosti začať šetriť ihneď, vyberte si sl-
nečné kolektory. Nemusíte na nich čakať 
až tak dlho ako na fotovoltiku alebo tepel-
né čerpadlá, kde sú dodacie lehoty na mno-
hé komponenty aj vyše pol roka. Druhým 
dôvodom je dohoda vlády so Slovenskými 

elektrárňami o tom, že sa ceny elektriny pre 
domácnosti nebudú zvyšovať až do konca 
roka 2024. Pre cenu plynu však zastropova-
nie pre domácnosti neplatí. Naopak, za sú-
časného stavu platí, že čím skôr zariadenie 
získate, tým skôr budete šetriť. Lebo slnko 
faktúry neposiela.

NEUSTÁLE ZDRAŽOVANIE ENERGIÍ V KOMBINÁCII  
S OBMEDZENIAMI DOVOZU ENERGONOSIČOV Z RUSKA 
SPÔSOBILI EXTRÉMNY ZÁUJEM O OBNOVITEĽNÉ ZDROJE 
ENERGIE (OZE). POKIAĽ IDE  O PRÍPRAVU TEPLEJ VODY, 
NAJLEPŠÍM SPÔSOBOM, AKO VYUŽIŤ VOĽNÉ FINANČNÉ 
PROSTRIEDKY, JE INVESTOVAŤ ICH DO SLNEČNÝCH  
TERMICKÝCH KOLEKTOROV – TEDA INVESTOVAŤ ICH DO  
SEBA, DO VLASTNEJ ENERGETICKEJ NEZÁVISLOSTI.

SLNKO 
FAKTÚRY NEPOSIELA

www.thermosolar.sk
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Diaľkový odpočet  
zbernicou dát šetrí  
energie aj náklady
ZBERNICA DÁT OD SPOLOČNOSTI ISTA JE 
ZARIADENIE V SPOLOČNÝCH PRIESTOROCH 
BUDOVY, KTORÉ KOMUNIKUJE S RÁDIOVÝMI 
MERACÍMI PRÍSTROJMI A DIAĽKOVO ODČÍTA 
DENNÉ INFORMÁCIE O SPOTREBE ENERGIÍ 
A STAVE MERAČOV. ZBERNICA SA NAPÁJA NA 
BATÉRIU SO ŽIVOTNOSŤOU 10 ROKOV. DÁTA SA 
PRENÁŠAJÚ RÁDIOVOU SIEŤOU MOBILNÉHO 
OPERÁTORA A FUNKČNOSŤ SYSTÉMU JE 
MONITOROVANÁ.

ONLINE PORTÁL ISTA24 A DENNÝ 
PREHĽAD O SPOTREBE

Denné údaje o spotrebe a stave meračov sú prístupné online pre 
správcov budov aj pre vlastníkov bytov. Na internetovom portáli 
www.ista24.sk môžete sledovať informácie o vašej spotrebe a po-
rovnávať ich s predošlými obdobiami alebo s priemernými spot-
rebami v dome. Navyše, ste varovaný aj pred možnými únikmi  
vody, neštandardnými spotrebami alebo poruchami na meračoch.

DIAĽKOVÝ ODPOČET JE BUDÚCNOSŤ

Podľa európskej smernice o energetickej efektívnosti – EED,  
má byť diaľkový odpočet technickým predpokladom pre častej-
šie poskytovanie informácií o spotrebe, a  to minimálne raz me-
sačne. Diaľkový odpočet zbernicou dát a  online monitoring sú  
nákladovo prijateľným riešením, ako sledovať a regulovať spotrebu  
v čase rastúcich cien energií.

www.ista.sk
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Najnovšie inšpirácie 
pre vaše bývanie

WWW.ESHOP.MEDIAST.SK
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Tip pre vás:

WOLF CHA-MONOBLOCK

Tepelné čerpadlo CHA-Monoblock vzduch/voda, nejtišší 

tepelné čerpadlo, je mimořádně šetrné k životnímu 

prostředí s inovantivní chladicí kapalinou R290. V sestavě 

se zásobníkem na ohřev vody se vnitřní jednotka vejde 

na 1 m2! S invertorovou technologii přináší příjemné teplo 

v zimě a jemné chlazení v létě – v kombinaci se systémy 

podlahového, stěnového i stropního vytápění a chlazení. 

K dispozici ve dvou verzích: 07/400V a 10/400V. Ovládaní  

a nastavování i na dálku – přes telefon nebo počítač. 

Tip pre vás:

Ekologické retenčné 
plastové dosky restab

Sú určené na spevnenie pôdy s možnosťou 

naplnenia substrátom, vegetáciou, 

epoxidovou zmesou, ale aj jemným štrkom. 

Využité môžu byť na horizontálnych aj 

vertikálnych plochách. Sú ľahké, rýchlo 

sa pokladajú a majú nízku hmotnosť. 

Odolávajú poveternostným podmienkam, 

sú mrazuvzdorné a nemajú negatívny vplyv 

na životné prostredie. Je možné vybrať si 

z niekoľkých typov dosiek podľa spôsobu 

aplikácie. 

Tip pre vás:

Terran Generon – strešná krytina  
s integrovaným solárnym článkom

Technické údaje:

• Rozmery 330 x 420 mm

• Hmotnosť 5,90 kg

• Krycia šírka 300 mm

• Nosný podklad: farbený betónový prvok  

   vysokej výslednej pevnosti

• Harmonizovaný technický predpis EN 490:2011

• Menovitý výkon 15 Wp

• Mechanická pevnosť > 1200 N

• Presiakovosť > 20 hodín

• Trieda požiarnej odolnosti B-s1, d0 MSZ EN 13501 - 1 : 2007 + A1 : 2010

• Odolnosť proti vonkajšiemu ohňu  

  Broof (t1) MSZ EN 13501 - 5 : 2005 + A1 : 2010

Tip pre vás:

TVAROVKY leier DURISOL

Durisol je ekologický stavebný materiál na  

prírodnej báze, ktorý šetrí životné prostredie  

a zároveň si zachováva vynikajúce fyzikálne 

vlastnosti. Jeho hlavnou surovinou je drevo,  

ktoré sa špeciálnou metódou mineralizácie  

zušľachtí a spracuje s cementom  

a vodou na tvarovku. Tieto tvarovky 

sú 100 % recyklovateľné.

facebook/LeierBaustoffeSK youtube/LeierBaustoffeSK               instagram/leier_baustoffe_sk

VIAC INFO NA WWW.LEIER.SK

lánujtePekologicky
U=0,16 W/m2K

tepelná izolácia a akumulácia  | zvuková izolácia | ekologická voľba
 jednoduchá a rýchla výstavba  | užívateľský komfort a úspora fi nancií 

STAVEBNÝ SYSTÉM DURISOL 
DREVO SO SILOU BETÓNU

Inzercie_Leier_2022_marec.indd   8Inzercie_Leier_2022_marec.indd   8 09/08/2022   15:4909/08/2022   15:49
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Je skutočne dotiahnutý do detailov, o čom 
svedčí aj návrh moderného ekologické-
ho systému zberu odpadov ako jeho sú- 
časti. Polopodzemné kontajnery MOLOK  
od spoločnosti REDOX-ENEX boli jas-
nou voľbou.
Projekt SKY PARK pôsobí už na prvý po-
hľad nadčasovo. Kým rezidencie vytvá-
rajú moderné centrum hlavného mesta, 
zrekonštruovaná Jurkovičova tepláreň 
dýcha históriou, a tým láka široké spek-
trum ľudí. Historická budova teplárne je 
poslednou pamiatkou na zlatý vek prie-
myslu v Bratislave a vďaka svojmu nadča-
sovému dizajnu je aj národnou kultúrnou 
pamiatkou.
Pri tvorbe projektu SKY PARK sa však 
myslelo nielen na spojenie budúcnosti  

s minulosťou. Bezpochyby ide udržateľ-
nosť ruka v ruke s ostatnými atribútmi. 
Preto je súčasťou Jurkovičovej teplárne 
premyslený ekologický odpadový systém. 
Práve polopodzemné kontajnery MOLOK 
od spoločnosti REDOX-ENEX poskytujú 
návštevníkom teplárne vysoký komfort pri 
zbere a separovaní odpadov. Výhod, ktoré 
tieto polopodzemné kontajnery majú, je 
viacero. Okrem iného ich dizajn estetic-
ký dotvára komplexný obraz projektu a sú 
ohľaduplné k životnému prostrediu. Polo-
podzemné kontajnery MOLOK od spoloč-
nosti REDOX-ENEX majú výrazne vyššiu 
kapacitu zberného miesta, vďaka čomu je 
znížená frekvencia vývozu. To vedie k re-
dukcii nákladov a negatívnych vplyvov na 
životné prostredie.

Silnou stránkou nádob je tiež to, že dve 
tretiny ich kapacity sú pod zemou, kde je 
nižšia teplota, čím dochádza k spomale-
niu rozkladu odpadu a následne k elimi-
nácii zápachu. Odpad sa ukladá do hĺbky 
až 2,5 metra, čím dochádza k lepšiemu 
hutneniu vlastnou váhou odpadu. Takéto 
zberné kontajnery nie sú ani takým veľ-
kým lákadlom k vandalizmu, či k opätov-
nému vyberaniu odpadu, ako tomu je pri 
klasických kontajneroch.

UDRŽATEĽNOSŤ A OHĽADUPLNOSŤ K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU. 
TO JE TRENDOM POSLEDNÝCH ROKOV A BEZPOCHYBY 
TÁTO VLNA BUDE POKRAČOVAŤ AJ NAĎALEJ. PRI SVOJICH 
PROJEKTOCH NA TO MYSLÍ AJ DEVELOPERSKÁ SPOLOČNOSŤ 
PENTA REAL ESTATE, PROJEKT SKY PARK BY ZAHA HADID  
V CENTRE BRATISLAVY JE TOHO JASNÝM DÔKAZOM. 

POLOPODZEMNÉ 
EKO KONTAJNERY MOLOK  
UŽ AJ V SKY PARKU
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Čitatelia sa pýtajú, odborníci odpovedajú

ŽIJEME V 60-ROČNOM RODINNOM DOME, KTORÝ SME  
NEDÁVNO ZATEPLILI A KDE NA KÚRENIE VYUŽÍVAME  
STARŠÍ PLYNOVÝ KOTOL. JE EŠTE PLNE FUNKČNÝ,  
ALE UVAŽUJEME O JEHO VÝMENE Z HĽADISKA  
ŠETRENIA FINANCIÍ. DOKÁŽEME UŠETRIŤ 
UŽ LEN SAMOTNOU VÝMENOU KOTLA?

Ing. Dana Masaryková,  
marketingová manažérka CZ&SK 
Wolf

Áno, výmenou kotla určite ušet-
ríte. Vykurovať budete účinnejšie, 
ekologickejšie a s vyšším výko-
nom, čím ušetríte peniaze. Rých-
lejšie získate teplú úžitkovú vodu, 

zohrejete interiér a znížite náklady na každoročnú údržbu. Aj 
návratnosť je veľmi rýchla. Životnosť plynového kotla je okolo 
15 – 20 rokov. So stúpajúcim vekom kotla klesá jeho účinnosť 
a zvyšujú sa prevádzkové náklady. Pred výmenou kotla je dob-
ré poradiť sa s odborníkom. Vypočíta vašu ročnú potrebu tep-
la, skontroluje spalinový systém a vyberie vhodný kotol pre 
váš rodinný dom.

PODĽA AKÝCH ATRIBÚTOV JE VHODNÉ  
VYBERAŤ SI TEPELNÉ ČERPADLO?

Daniel Popluhár,  
technický zástupca  
spoločnosti DAIKIN

Určite si vyberajte renomovanú 
značku s dlhou tradíciou na trhu, 
so skúsenosťami vo vývoji nových 
technológií, inovácií a vlastnou 
výrobou jednotlivých komponen-

tov, z ktorých tepelné čerpadlo pozostáva. Tieto vlastnosti zá-
sadne ovplyvňujú samotnú životnosť tepelného čerpadla, väč-
šiu úsporu v prevádzkových nákladoch, a tým aj zabezpečenú 
návratnosť vstupnej investície.

UVAŽUJEME O VÝMENE STAREJ STREŠNEJ KRYTINY  
NA NAŠOM DOME A POČULI SME O MOŽNOSTI  
VYUŽITIA SOLÁRNEJ ŠKRIDLE. JE VHODNÁ PRE  
VŠETKY TYPY STRIECH, PRÍPADNE LEN NA NIEKTORÚ 
JEJ ČASŤ V KOMBINÁCII S KLASICKOU ŠKRIDLOU?

Alexander Szabó,  
technický poradca 
Mediterran Slovakia, s. r. o.

Solárna strešná škridla Generon 
je vhodná na rekonštrukciu všet-
kých typov šikmých striech v prí-
pade, ak konštrukcia strechy je  
v súlade s technickými požiadav- 
kami a sklon strechy má min. 30 °.  

Generon by mal byť orientovaný na južnú svetovú stranu a je 
použiteľný so škridlami typu Rundo a Zenit, ktoré ponúka spo-
ločnosť Mediterran Slovakia s. r. o.

AKÝ MATERIÁL POUŽIŤ NA STAVBU DOMU,  
ABY SME MALI ZDRAVÉ A KOMFORTNÉ BÝVANIE? 

Ing. Gabriel Szöllösi,  
produktový manažér  
Porotherm

Kto má záujem o zdravé a kom- 
fortné bývanie, tomu odporúčam  
stavbu z tehál. Moderné tehly  
spĺňajú náročné požiadavky na  
tepelnú ochranu budov, preto  

vo fáze užívania stavby výrazne šetria energiu na vykurova-
nie. Dnes možno postaviť nový rodinný dom aj bez zateplenia, 
a pritom bude spĺňať požiadavky na dom s takmer nulovou 
potrebou energie. Moderné jednovrstvové tehlové murivo z 
tehál Porotherm EKO+ či tehál plnených minerálnou vlnou 
Porotherm T Profi zabezpečí všetky dôležité funkcie obvo-
dových stien. Okrem dostatočnej únosnosti aj požadované 
tepelnoizolačné a zvukovoizolačné vlastnosti, zdravé vnú-
torné prostredie aj dlhú životnosť. Okrem výborných tepel-
noizolačných parametrov má jednovrstvové obvodové rie-
šenie lepšie difúzne vlastnosti, ako polystyrén používaný  
v zatepľovacích systémoch a nehrozí mu biologická ani me-
chanická degradácia. Vyniká tiež požiarnou odolnosťou, níz-
kou tepelnou vodivosťou, prirodzenou priepustnosťou vodných  
pár či bezpečnosťou. Keramické murivo výborne akumuluje 
teplo, vďaka čomu pomáha udržiavať stabilnú vnútornú teplo-
tu, čím zabraňuje rýchlemu prehrievaniu a vychladnutiu inte-
riéru domu v prechodných obdobiach.

MÁTE OTÁZKU NA AKÚKOĽVEK TÉMU TÝKAJÚCU SA ÚSPORNÉHO BÝVANIA,  
TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ZABEZPEČENIA DOMOV A BYTOV,  
VHODNÝCH STAVEBNÝCH MATERIÁLOV ALEBO EKOLÓGIE AKO TAKEJ?  
NA VAŠE OTÁZKY ODPOVEDAJÚ ODBORNÍCI PRIAMO Z JEDNOTLIVÝCH BRANŽÍ.

Eko kontext/odporúčania
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Jaké možnosti Češi mají, komu se fotovoltaika vyplatí a jak si správně 
vybrat? To poradí odborníci na stavebním veletrhu FOR ARCH, kte-
rý se koná od 20. do 24. září 2022 na výstavišti PVA EXPO PRAHA. 

Jak uvádí Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR), počet žá-
dostí o dotaci na fotovoltaiku přijatých od počátku roku již překo-
nal čísla za celý loňský rok – od začátku nové etapy jich bylo podá-
no více než dvacet tisíc. Žadatelé se mohou rozhodnout, zda využijí 
fotovoltaiku pouze k ohřevu vody, nebo zda vybudují komplexnější 
systém, který bude zásobovat jejich dům čistou energií ze sluneční-
ho záření. Fotovoltaický systém s sebou přináší mnoho výhod: šetří 
výdaje za energie (jednotky až desítky tisíc korun ročně), umožňu-
je do určité míry energetickou soběstačnost domácnosti a ochrání 
majitele také v případě nečekaného blackoutu. V neposlední řadě je 
ekologickým zdrojem energie a nezatěžuje přírodní prostředí. 

Protože je energetická udržitelnost podporována z vládního progra-
mu Nová zelená úsporám, náklady na fotovoltaickou elektrárnu po-

máhá financovat stát z Národního plánu obnovy. „Nová zelená 
úsporám je dostupná téměř pro každého. Domácnosti díky ní šetří 
jak budoucí výdaje za energii a pitnou vodu, tak i náklady na vstup-
ní investici,“ říká Petr Valdman, ředitel SFŽP ČR. 

RADY I TECHNOLOGIE POSKYTNE FOR ARCH

Jak si vybrat tu nejvhodnější variantu pro své bydlení nebo jak zís-
kat podrobné informace o možnostech dotací pro budování foto-
voltaické elektrárny? Nejvíce odborníků i prodejců fotovoltaických 
systémů na jednom místě se sejde v rámci stavebního veletrhu FOR 
ARCH již v září v Letňanech. „Kromě využití bezplatného poraden-
ství se mohou návštěvníci osobně seznámit s technologickými mož-
nostmi a trendy nejen v oblasti úspory energií. Již 33. ročník se bude 
orientovat také na zabezpečení a chytré domácnosti. Nebudou chy-
bět vystavovatelé ze sekcí stavebních prvků a materiálů, vytápění, 
dřevostaveb nebo oboru bazény a sauny & spa,“ řekla ředitelka ve-
letrhu Kateřina Maštalířová. 

LONI ZAČALA DALŠÍ ETAPA PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM A OD TÉ PŘEDCHOZÍ SE 
VÝZNAMNĚ LIŠÍ. ZATÍMCO V PŘEDCHOZÍM OBDOBÍ DOMINOVALO MEZI PODPOROVANÝMI 
OPATŘENÍMI ZATEPLENÍ BUDOV, AKTUÁLNĚ SE JEDNOZNAČNĚ NEJVYŠŠÍ OBLIBĚ TĚŠÍ  
PŘÍSPĚVEK NA DOMÁCÍ FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY. 

Fotovoltaika: Kdy se vyplatí a jakou lze  
získat dotaci? Poradí v září veletrh FOR ARCH

www.forarch.cz.
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Eko lifestyle
„Nepotrebujeme hŕstku ľudí, ktorí robia nulový odpad dokonale. 

Potrebujeme milióny ľudí, ktorí to robia nedokonale.“

Anne Marie Bonneau
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UMENIE 
V KRAJINE 
NEBO NAD ŠTIAVNICOU JE SÚKROMNÝ PROJEKT, VĎAKA KTORÉMU SA JEHO 
MAJITEĽOM PODARILO ZÁCHRANIŤ ŠTYRI DVESTO AŽ TRISTO ROKOV STARÉ 
BANÍCKE DOMY, KTORÉ BY INAK NENÁVRATNE CHÁTRALI. OKOLITÁ PRÍRODA  
VŠAK BOLA ROVNAKO DÔLEŽITÁ AKO VYLADENÉ INTERIÉRY, A TAK VZNIKLA 
MYŠLIENKA NETRADIČNÝM SPÔSOBOM PREPOJIŤ DOMY S KRAJINOU...

ALEBO LAND ART AKO V NEBI

Eko lifestyle/reportáŽ
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Len máloktoré prostredie je idylickejšie, ako 
krajina Štiavnických vrchov a príroda okolo 
baníckych domčekov. Genius loci tohto mies-
ta na okraji Banskej Štiavnice bol pre maji-
teľov projektu Nebo nad Štiavnicou najväč-
ším hnacím motorom v takmer dekáde prác 
na ich obnove. Ich atmosféra a výsledok dnes 
dokazujú, že pôvodné veci má význam za-
chrániť.

Pre Beátu Holtánovú z Neba nad Štiavnicou 
je okolité prostredie jednou z vecí, ktoré na 
tomto mieste miluje. Nikdy nešlo o dosiah-
nutie určitého príjmu alebo stupňa slávy. Bo-

lo to, jednoducho, o láske k tomuto miestu a 
o rozhodnutí rekonštruovať, budovať, inves-
tovať... 

Tento neustály proces práce, učenia sa, se-
bazdokonaľovania a zlepšovania, postupne  
kreoval nové nápady a myšlienky. „Nebo nad 
Štiavnicou sa pomaličky stáva miestom, kde 
sa stretávajú kreatívni ľudia s duchom spolu-
práce a prístupom, ktorý vedie k trvalej udr-
žateľnosti. Je to zmes krajiny, kultúry, zá-
hradnej architektúry a  komunity,“ hovorí 
Beáta Holtánová. 

UMENIE 
V KRAJINE 
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príroda v hlavnej úlohe 

Po fáze obnovy a rekonštrukcie domčekov a  ich interiérov pri-
chádza druhá, podľa slov Beáty Holtánovej, náročnejšia fáza, 
ktorou je obnova pôvodných vidieckych záhrad. Na renovácii 
záhrad spolupracuje Nebo nad Štiavnicou dlhodobo so záhrad-
nou architektkou Lenkou Hlubinovou Vargovou z  Ateliéru Pa-
paver, ktorý je známy najmä vďaka kvetinovej floristike inšpiro-
vanej prírodou. „Popri Lenke som cielene oslovila záhradného 
architekta a floristu Róberta Bartolena, práve pre jeho výnimoč-
ný pohľad na prírodné materiály a iný druh kreativity v práci so 

živým materiálom,“ objasňuje Beáta Holtánová pozadie spolu-
práce. A tak sa prirodzene stalo, že sa stretol zámer floristu zor-
ganizovať workshop pre jeho tím so zámerom majiteľov Neba 
nad Štiavnicou trochu odvážnejšie pracovať s obnovou záhrad 
v rámci renovácií pôvodných domov.  Beáta Holtánová hovorí: 
„Vznikol experiment, ktorý preniesol floristiku do záhrad a do 
krajiny a ktorý rozpráva príbeh o vzťahu ľudí ku krajine, ako ju 
vnímame a spoliehame sa na ňu.“ 

Eko lifestyle/reportáŽ
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Čo (tu)   
dostaneme,  
vrátime 

Dnes sa to často deje naopak. Kamenné 
ploty alebo tujové uniformné steny odde-
ľujú domy od okolitej krajiny. Realizáto-
ri zvyčajne venujú všetku svoju energiu 
múrom, konštrukciám a omietkam, a už 
nezostáva priestor venovať sa renovácii 
okolia, záhrady a jej nadväznosti na kra-
jinu. „Tým sa redukuje pôvodná autenti-
cita domov, ktorá v minulosti doslova vy-
rástla z okolitej prírody – materiálovo aj 
technicky. Našou snahou bolo a je zacho-
vať čo najviac pôvodných prvkov a záro-
veň ich prepojiť so súčasným životom pre 
súčasné potreby ľudí. Priali sme si citli-
vým a nápaditým spôsobom domy do 
okolitej krajiny začleniť a nie ich oddeliť. 
Okolitá príroda bola pre nás rovnako dô-
ležitá ako vyladené interiéry,“ vysvetľuje 
Beáta Holtánová. 

135Eko BÝVANIE/BYDLENÍ
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Povýšenie záhrad  
na galériu 
Hlavným cieľom projektu bolo vyzdvihnúť dôležitosť okolia zreno-
vovaných domov. Najskôr vznikla idea zapojiť floristiku, ktorá by sú-
visela s  okolitými prvkami, a  tak Róbert Bartolen navrhol ísť ces-
tou land artu (umenia v krajine), kedy sa umelecké dielo prirodzene 
prepája so záhradou, krajinou a  architektúrou. Jeho zámerom bo-
lo prepojiť poetický názov Neba nad Štiavnicou s prírodou. Inšpirá-
cia vychádza z práce umelca Patricka Doughertyho, ktorý vytvára 
skulptúry z prírodných materiálov a umiestňuje ich do krajiny. Oveľa 
dôležitejšia, než samotný proces, bola príprava. „Samotná príprava 
trvala pol roka, technológia viazania prútia vznikala na mieste. Bez 
skúseností a  odborných vedomostí to však nejde,“ zdôrazňuje Ró-
bert Bartolen. Celý proces totiž vyžaduje znalosti viacerých odborov 
a expertízu – vysvetlil záhradný architekt a florista. Dôležitý je aj vý-
ber materiálu a načasovanie zberu, jeho vrstvenie, modelovanie, re-
tušovanie, zapojenie do estetiky, kde sa využíva princíp zlatého rezu. 
„Laik by na postupy prichádzal veľmi dlho a nedokázal by sa k také-
muto výsledku dopracovať,“ dodáva Róbert Bartolen.

S citom pre detail 

Každá z troch inštalácií z vŕbového prútia je šesť až osem metrov dl-
há a približne štyri metre vysoká. Neboli použité žiadne mechaniz-
my a technológie, iba živý materiál. Každý jeden zo šesťtisíc použi-
tých vŕbových prútov bol osadený s veľkou dávkou perfekcionizmu  
a citu pre detail. Metóda viazania prútov, ktorú použil Robert Bar-
tolen spolu s dvadsaťdva členným tímom, je extrémne pevná, nesú aj 
dospelého človeka, dokonca viacerých. „V tejto fáze je veľmi náročné 
mať pod kontrolou finálny výsledok. Je závislý od vplyvu podložia, 
počasia, vegetačných cyklov a mnohých iných premenných. Oproti 
stavebným procesom je to nevyspytateľné. Ak sa niečo nevydarí, je 
potrebné opäť čakať celý rok,“ dopĺňa Beáta Holtánová.

Eko lifestyle/reportáŽ
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Oplotenie,  
vetrolam  
aj prírodná  
stena 
Prútené objekty boli v  prípade Ne-
ba nad Štiavnicou navrhnuté tak, 
aby slúžili ako oplotenie, vetrolam  
a vizuálna prírodná stena, ktorá od-
deľuje pracovný priestor od oddy-
chového alebo ako kombinácia viace-
rých objektov. Preto ich umiestnenie,  
veľkosť, objemy a štruktúra nie sú ná-
hodné, aj tomu predchádzal celý pro-
ces a podrobná analýza. Všetky prvky  
s prostredím časom splynú. Obrastú 
rastlinami, ku ktorým ich vsadili (ba-
za, maliny), niektorým v tom ďalšou 
výsadbou ešte pomôžu – plánujú pri-
dať plamienok, fazuľu... „Celé dielo je 
experiment. Dnes nie je jasné, do akej 
miery sa prúty zakorenia. Berieme to 
ako prirodzenú súčasť tohto experi-
mentu. Chceme, aby príroda objekty 
prijala, ale zároveň, aby nezanikla ich 
forma,“ uzatvára Róbert Bartolen. On 
i jeho tím tu zanechali obzvlášť veľkú 
stopu, pretože „preniesli“ umelecké 
inštalácie do záhrad, ktoré tak pový-
šili na akúsi živú galériu. Projekty po-
dobného charakteru na Slovensku a aj 
v širšom regióne nie sú známe. Takéto 
diela ojedinele vznikajú v  USA a  Ka-
nade, ale napríklad v severských kra-
jinách sú to výrazné diela „uloženia“ 
prírodného materiálu.
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LUXUSNÉ NEREZOVÉ BAZÉNY  
PRE DOKONALÝ POCIT RELAXU

FMDT prodej s. r. o., sa špecializuje na prácu s prvotriednym ne-
rezovým materiálom akosti triedy 1.4404, ktorý je ideálny pre 
náročné prostredie plaveckých bazénov. Vďaka tomu vzniká pre-
verený a  prvotriedny produkt, ktorý klientom prináša zábavu 
a radosť na veľmi dlhé obdobie.

  
Prečo nerez?
Ide o ušľachtilú austenitickú zvárateľnú chróm-niklovú oceľ  
s veľmi nízkym obsahom uhlíka, ktorá je odolná medzikryštá-
lovej korózii a tiež kyselinovzdorná. Materiál je preverený v ex-
trémnych podmienkach potravinárskeho a chemického prie-
myslu a je odolný voči korózii aj bez titánovej stabilizácie. Tento 
kvalitný a stabilný materiál umožňuje jednoduchú údržbu a za-
chovanie vysokých hygienických štandardov. Navyše, je vzhľa-
dovo estetický a trendový, teda ako stvorený pre menšie i väčšie 
domáce i verejné bazény.

Prelivový bazén
Bazén s nekonečnou hladinou je dizajnovým kúskom, ktorý do-
dá lesk každej záhrade. Svojou základnou vybavenosťou pre-
konáva triedu strednej kategórie a dostáva sa tak do kategórie  

MAŤ MOŽNOSŤ ZAPLÁVAŤ SI  
VO VLASTNOM BAZÉNE VŽDY VTEDY,  
KEĎ NÁM TO ROČNÉ OBDOBIE A TEPLOTA 
VODY UMOŽŇUJE, JE ÚŽASNOU INVESTÍCIOU 
DO VLASTNÉHO ZDRAVIA, FYZICKEJ 
KONDÍCIE I PSYCHICKEJ POHODY. AK UŽ SA 
VŠAK ROZHODUJEME PRE BAZÉN, TREBA 
ZVÁŽIŤ PRODUKT, KTORÝ NÁM POSKYTNE 
ČO NAJDLHŠIU ŽIVOTNOSŤ, PRAKTICKOSŤ, 
MINIMÁLNU ÚDRŽBU A, SAMOZREJME, AJ 
PEKNÝ DIZAJN. PRÁVE TAKÝMITO SÚ LUXUSNÉ 
NEREZOVÉ BAZÉNY, KTORÝCH VÝROBCOM  
JE FMDT PRODEJ S. R. O., PŘÍBOR A VÝHRADNÝM 
OBCHODNÝM ZASTÚPENÍM PRE SLOVENSKO  
JE SPOLOČNOSŤ CLEA RELAX, S. R. O.

Eko lifestyle/tipy
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luxusných inštalácií. Do bazéna sa vstu-
puje elegantnými schodmi, ktoré ma-
jú šírku 625 mm a protišmykovú úpravu 
(NOP). Túto úpravu, ak si to klient želá, 
je možné použiť aj na celé dno. Taktiež je 
možné vybrať si šírku schodov, prípadne 
schody rohové. Moderný bazén s hĺbkou 
140 cm vyžaduje profesionálne zostavené 
technologické zázemie. Preto sú bazény 
už v základnej verzii vybavené retenčnou 
nádržou, nerezovými tryskami a nerezo-
vými prípojnými trúbkami. Najviditeľnej-
ším doplnkom bazéna je prelivová mriež-
ka (biely plast, plast antracitovej farby, 
nerez), ktorá dotvára jeho celkový dojem. 

Skimmerový bazén 
Minimalistické vonkajšie proporcie zara-
ďujú skimmerové bazény k najvyhľadáva-
nejším typom inštalácií na domácej i eu-
rópskej scéne. Nový rad skimmerových 
bazénov je navrhnutý v tzv. „SLIM“ vy-
hotovení, kedy je otvor skimmeru výraz-
ne menší a výrazne vyššie, než v  štan-
dardných skimmerových bazénoch. Tým 
je dosiahnutá možnosť výšky vodnej hla-
diny približne 4 cm pod úrovňou hornej 
hrany bazéna. Vodná plocha je tak plne 
využiteľná na plávanie a hĺbka vody cca 
136 cm poskytuje dostatočný priestor. 
Prirodzene, ak sa zákazník rozhodne pre 
väčšiu hĺbku, dá sa mu vyhovieť. 

Aj skimmerový bazén je vybavený lu-
xusnými schodmi so šírkou 625 mm (al-
ternatívne aj schodmi ľubovoľnej šírky) 
s elegantným protišmykovým vzorom 
(kruhové NOP-y), ktorý môže pokrývať 
celé dno, a nerezovým držadlom nainšta-
lovaným po celej dĺžke bazéna.

Bazénové atrakcie 
Bazén je miestom pokoja a  odpočinku, 
ale i priestorom zábavy a hier. K nerezo-
vým bazénom je preto v ponuke široká 
škála doplnkov. Vášnivých plavcov po-
tešia protiprúdy začínajúce rekreačným 
modelom s  prietokom vody 84 m³/h až 
po profesionálne tréningové protiprúdy  
s prietokom vody až 160 m³/h. Osvetlenie 
bazéna zaisťujú špeciálne podhladino-
vé LED svietidlá zapustené v nerezových 
golieroch, ktoré svietia v trojfarebnom re-
žime (RGB), a  tým dizajn bazéna skvele 
dopĺňajú. V prípade požiadavky je možné 
ovládať osvetlenie prostredníctvom diaľ-
kového ovládača, prípadne napojením na 
inteligentnú domácnosť, a svoj bazén tak 
môžete mať úplne pod kontrolou vďaka 
aplikáciám zodpovedajúcim za bezprob-
lémovú prevádzku. Takisto je v ponu-
ke možnosť mať v bazéne i „wellness zó- 
nu“ – t. j. trúbkovú alebo plnú lavicu, 
príp. doplnenú perličkami a hydromasáž-
nymi tryskami.

Zopár slov na záver
Najvyšším pozitívom spoločnosti CLEA 
RELAX, s. r. o. je ich proklientský prí-
stup. Nemajú žiadne šablóny, nenútia zá-
kazníka prijať ich riešenia. Naopak – ku 
každej zákazke pristupujú individuálne, 
každý bazén je svojím spôsobom originál. 
Zákazník sa rozhoduje, kde chce situovať 
schody, ako majú byť veľké, či si praje ma-
nuálnu úpravu vody, alebo sa spoľahne na 
automatickú, ako má byť riešené vypúš-
ťanie vody a podobne. V ponuke je, priro-
dzene, množstvo ďalších doplnkov, kto-
ré ešte viac spríjemňujú užívanie týchto  
luxusných nerezových bazénov.

www.CLEARELAX.sk
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Človek klčovaním lesov pretvára lesnú 
krajinu na poľnohospodársku. Poľnohos-
podársku krajinu pretvára na svoje sídla 
asfaltovaním, zastrešovaním a  kanalizo-
vaním zemského povrchu. Toto pretvára-
nie, predovšetkým kanalizovanie dažďo-
vej vody z krajiny, prináša so sebou riziká 
obmedzenej akumulácie vôd v  krajine, 
znižuje výpar do atmosféry a zvyšuje od-
tok dažďových vôd do potokov, riek a oce-
ánov. Intenzita skanalizovania dažďovej 
vody z kontinentov je rozdielna. Závisí od 
populačnej hustoty, rozlohy a  štruktúry 
poľnohospodárskej a urbánnej krajiny, ale 
najmä od citlivosti zaobchádzania s ňou. 

Možno povedať, že úpravy poškodzujú 
krajinu vtedy, keď nezohľadňujú výpadok 
vody potrebnej pre vegetáciu, výpar a vsa-
kovanie na pretváraných územiach. Vo-
da z mračien tak vo veľkej miere spadne 
v   horských chladnejších oblastiach, kde 
vznikajú tragické povodňové vlny. Tie za-
sahujú aj nížinné poľnohospodársko-ur-
bánne oblasti, napriek tomu, že v  tých-
to oblastiach takmer nezaprší. Poruchy 
v počasí sa prejavujú aj náhlymi zmenami 
počasia, častejšími extrémami, časovou 
a priestorovou zmenou rozdelenia zrážok, 
extrémnymi prívalovými dažďami, veter-
nými smršťami a extrémnym suchom. 

Jadrom praktického riešenia zníženia ex-
trémov v  počasí je dôsledná realizácia 
plošných opatrení na zadržiavanie dažďo-
vej vody v krajine. Ide o opatrenia, ktoré 
zamedzujú povrchovému odtoku dažďo-
vej vody z krajiny a zlepšujú vodnú bilan-
ciu územia. Opatrenia sú totožné s  pro-
tieróznymi opatreniami a  zachytávaním 
dažďa na mieste, aby sa obmedzilo spá-
janie kvapiek dažďa do nekontrolovateľ-
ného povodňového prúdu. Sú to jednodu-
ché opatrenia v teréne, ktoré sa podobajú 
procesom krajinného plánovania a mode-
lovania krajiny. 
Technické opatrenia predstavujú vsa-
kovacie priekopy po vrstevniciach (po-
zdĺžne plytké rigoly), využitie svahových 
depresií ako vsakovacích a  vodozádrž-
ných plôch, budovanie depresií, vsakova-
cích jám, drobné prehrádzky, resp. stup-
ne na vodných tokoch, bystrinách, 
v roklinách či v stržiach, využívanie me-
androv vodných tokov a slepých ramien, 
objekty na líniových ochranných hrá-
dzach na vypúšťanie vôd do záplavové-
ho územia, budovanie malých vodných 
nádrží a rybníkov, hradenie bystrín a pro-
tierózne opatrenia v lesoch. 

Obnova dažďovej vody 
vo vidieckej krajine
VPLYV KLIMATICKEJ ZMENY SA V POSLEDNÝCH ROKOCH 
STAL ZREJMÝM, ČO JE ĽAHKO PREUKÁZATEĽNÉ ZVÝŠENÍM 
PRIEMERNÝCH GLOBÁLNYCH TEPLÔT. NAPRIEK TOMU, ŽE JE 
TENTO FENOMÉN DOBRE VEDECKY ZDOKUMENTOVANÝ, STÁLE 
JE TOHO EŠTE VEĽA, ČO JE POTREBNÉ OBJAVIŤ. KLIMATICKÉ 
ZMENY MÔŽU BYŤ NAJĽAHŠIE PREUKÁZANÉ PROSTREDNÍCTVOM 
ÚLOHY VODY, OBDOBIA SUCHA NA JEDNEJ STRANE A SILNÉ 
ZRÁŽKY A ZÁPLAVY NA STRANE DRUHEJ, PRIČOM OBA EXTRÉMY 
MAJÚ RASTÚCU FREKVENCIU A INTENZITU. TIETO EXTRÉMY 
OVPLYVŇUJÚ POĽNOHOSPODÁRSTVO, ZÁSOBOVANIE PITNOU 
VODOU A V KONEČNOM DÔSLEDKU AJ ĽUDSKÉ ZDRAVIE. 
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Drevený mostík nad jazierkom, Liptov

Drevená hrádzka, Liptov
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HRÁDZKY

Hrádzky je vhodné budovať v  eróznych 
roklinách a  ryhách, v roklinách, v  drob-
ných tokoch, v  tokoch, ktoré periodicky 
vysychajú. Veľkosť, typ a  rozostupy hrá-
dzok vychádzajú z charakteristiky reliéfu 
v údolniciach a v eróznych ryhách. Vše-
obecne platí postup, že pri kaskádovom 
stavaní hrádzok sa začína vždy na naj-
vyššom bode. Okrem už skôr uvedených 
skutočností sa na vzniku povodňových ri-
zík podieľajú aj zanedbané erózne ryhy, 
rokliny a výmole. Je potrebné staré výmo-
le a  erózne ryhy revitalizovať. Najvhod-
nejším opatrením sú prekladané hrádz-
ky z konárov a drobného dreva. Výhodou 
tohto riešenia je, že hrádzky sa rýchlo za-
nesú sedimentmi a  drevo v  sedimentoch 
sa zakonzervuje a vydrží niekoľko desať-
ročí. Hrádzky sa tak stanú umelými niva-
mi, ktoré budú zadržiavať dažďovú vodu 
počas každej zrážky. Vytvorením kas-
kády prekladaných hrádzí sa stabilizu-
jú erózne ryhy a  rokliny. Dno roklín sa 
zodvihne, čo bude zároveň pôsobiť ako 
prevencia pred zosuvmi a  ďalším prehl-
bovaním dna roklín a eróznych rýh. V se-
dimentoch sa budú vytvárať zásoby vôd, 
a vznikne tak na nich nový porast, čo vý-
znamným spôsobom prispeje k  obnove 
a dobrej kondícii porastov.

ODRÁŽKY 

Odrážky sú najvhodnejším opatrením na 
lesné a  poľné cesty a  na zvážnice. Naj-
vhodnejšie odrážky na cestách sú typizo-
vané tak, aby ku každej odrážke bola zre-
alizovaná vodozadržná jama. Dôležité 
však je, aby voda z odrážky neodtekala do 
rokliny či priamo do potoka, ale bola zbie-
raná do vodozádržných jám, z  ktorých 
bude presakovať do porastu. Odrážky na 
lesných a poľných cestách sa odporúčajú 
osadzovať v rozostupoch 40 m. Odrážky 
sú zhotovené z  rôznych materiálov, naj-
mä dreva, poprípade aj z kovu. Odporúča 
sa používať miestny materiál, ktorého je 
v lokalitách dostatok. Princípom odrážky 
je zabezpečovanie odtoku dažďovej vody 
do zasiakavacej jamy, kde sa voda hroma-
dí a  následne vsakuje do podložia kraji-
ny. Vsakovací priestor zároveň obmedzu-
je eróziu pôdy, najmä ak je tento priestor 
kombinovaný s vyložením kameňom pod 
vyústením odrážky. Na miestach, kde je 
to možné, je vhodné vybudovať odráž-
ky vytvorením malej depresie na ceste 
a jej vysypaním kameňom. Odrážky mu-
sia byť v miernom sklone v smere odtoku 
vody, aby dochádzalo v čo najväčšej mie-
re k ich samočisteniu. Nevyhnutnou pod-
mienkou fungovania vybudovanej siete 
odrážok je ich údržba a čistenie.

VRSTEVNICOVÉ 
ZASAKOVACIE PÁSY

Vrstevnicové zasakovacie pásy sa vyu-
žívajú pri obrábaní poľnohospodárskej 
krajiny, hlavne ornej pôdy. Odporúčaná 
hĺbka zasakovacích pásov je do 1,2 met-
ra. Pásy je vhodné realizovať na rozhra-
ní poľnohospodárskej krajiny a  lesa. Ta-
kýmto riešením bude zadržaná dažďová 
voda zavlažovať koreňovú zónu lesných 
ekosystémov. Tento typ opatrení prinúti 
poľnohospodárov orať po vrstevnici a nie 
po spádnici. Toto navrhované riešenie zá-
sadným spôsobom podporí udržiavanie 
živín a tvorbu humusu v pôde poľnohos-
podárskej krajiny. Sprievodnou zeleňou 
by sa mali vysadiť aj vsakovacie jamy na 
lúkach a  pasienkoch. Zeleň zatraktívni 
krajinu a zároveň vytvorí dostatok úniko-
vých plôch pre drobnú zverinu.

VSAKOVACIE JAMY 
V POĽNOHOSPODÁRSKEJ 
KRAJINE A LESOCH
Vsakovacie jamy sú ekostabilizačné prv-
ky v  poľnohospodárskej krajine, ktoré 
prispievajú k  zvyšovaniu zásob podzem-
ných vôd, ale sú aj významným revitali-
začným prvkom v lesopoľnohospodárskej 
krajine, lebo zbierajú dažďovú vodu z poľ-
nohospodárskej krajiny. Zvýšeným výpa-
rom vody z mokradí postupne ozdravujú 
mikroklímu. Vsakovacie jamy význam-
ne prispievajú napríklad aj k tvorbe rosy 
v  krajine, čo v  je suchých obdobiach vý-
znamným prínosom pre udržiavanie vla-
hy v poľnohospodárskej krajine. A  v  ne-
poslednom rade slúžia ako preventívne 
opatrenia pred suchom, z  ktorého vzni-
kajú riziká požiarov. Výber lokalít na vy-
budovanie vsakovacích jám je potrebné 
starostlivo zvážiť, tak aby to korešpondo-
valo s  celkovým strategickým zámerom 
zatraktívnenia danej lokality.

Človek nemôže neobmedzene pretvárať  
a odvodňovať krajinu bez vplyvu na lokál-
ne zrážky, úrodnosť pôdy a tepelný režim 
krajiny. Ak chceme mať vyrovnané zrážky 
nad pevninou, treba zabezpečiť stály vý-
par z  pevniny. Realizáciou spomínaných 
opatrení sa odstraňujú niektoré príčiny 
nepriaznivých klimatických zmien spô-
sobených ľudskou činnosťou. Tým sa vy-
tvoria lepšie životné podmienky a pros-
tredie pre budúce generácie, pričom sa 
nebude znižovať prírodný potenciál úze-
mia a zachovajú sa ochranné a autoregu-
lačné funkcie ekosystémov.

Kamenná sypaná hrádzka, Horehronie

Prírodná hrádzka rybníka, južný Spiš

www.envicare.sk
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Ako ste sa stali konzultantkou metódy 
KonMarie?
Ja som sa v období, keď som sa rozhodo-
vala, nachádzala v polovici svojho produk- 
tívneho veku, mala som dvadsať rokov ka-
riéry za sebou a prišla veľká zmena – de-
ti. Možno to bola zhoda okolností, alebo 
to celkovo vyplynulo zo situácie, ale cítila 
som, že je správny čas na zmenu. Rozmýš-
ľala som, ako odísť z prostredia, kde som 
pôsobila a začať robiť niečo iné. Vždy ma 
lákalo byť samostatná, sebestačná, byť sa-
ma sebe paňou, sama si všetko manažo-
vať. Nemala som vo svojom okolí nikoho, 
kto začal podnikať, na druhej strane som 
nevidela žiadne prekážky, ktoré by som 
nevedela nejakým spôsobom prekonať. 
Doma som mala podporu, manžel mi po-
vedal: jasné, skús to. Bolo treba len vymys-
lieť čo. Vtedy sa mi zvláštnym spôsobom 
dostala do rúk kniha Marie Kondo, kto-
rá ma veľmi zaujala. Vedela som, že orga-
nizovanie domácnosti je dnes veľký prob-
lém, ktorý bude v čase narastať. V dnešnej 
dobe nadbytku a trhovej ekonomiky bude 
otázka kam s vecami, ktoré sme nakúpili, 
čoraz pálčivejšia. Cítila som, že je to vcel-
ku zaujímavý nápad priniesť metódu Kon-
Marie na Slovensko. Dostala som sa pria-
mo na kurz Marie Kondo do  New Yorku 
a tam sa to celé odštartovalo. Začala som 
veriť, že to má šancu, veď keď to funguje 
v Ázii i v Amerike, prečo by to nefungovalo 
na Slovensku? Do toho prišla korona, kto-
rá moju myšlienku pribrzdila, ale aspoň 
som mala čas sa lepšie zorientovať, získa-
la som licenciu ako certifikovaná konzul-

tantka Marie Kondo na Slovensku a testo-
vala som metódu prostredníctvom svojich 
známych. Keď sa podmienky zlepšili, išla 
som do toho naplno. 

Mali ste k tomu nejaké predpoklady? In-
klinovali ste k udržiavaniu poriadku už  
v detstve, mladosti?
Pochádzam z rodiny, ktorá na poriadok 
dbala, takže som mala isté predpoklady. Ja 
nemám ten príbeh ako iné konzultantky, 
ktoré si prešli svojím osobným osvietením. 
Ja som to poňala ako dobrý nápad, ako po-
môcť ľuďom, pretože to viem, je to pre mňa 
zrozumiteľné, dobre sa v tom orientujem. 
A áno, v mojej domácnosti som to dotiahla 
do dokonalosti. Samozrejme, naša domác-
nosť je organická, živá, veci sa v nej hýbu, 
ale nejakým spôsobom v  nej nezostáva- 
jú, nezavadzajú a „nezomierajú“. Metóda 

Marie Kondo nehľadá dokonalosť na fot-
ku v časopise. Pomáhame ľuďom nájsť tú 
najľahšiu cestu, aby si vedeli svoju domác-
nosť, svoj domov zorganizovať. 

Je dôležité mať poriadok aj tam, kde to 
nevidieť?
Najmä tam, kde to nevidieť. Ide o  to, čo 
oko nevidí, srdce nebolí. Do skríň a zásu- 
viek veľa skryjeme, majú veľkú kapacitu.  
V  tomto prípade nejde o bežné upratova-
nie, o   čistotu, toto ľudia zvládajú, pravi-
delne upratujú, majú to nejakým spôso-
bom nastavené. Ale do skríň idú málokedy. 
Podstatné je, aby poriadok bol práve tam, 
kde to nevidieť, aby sme vedeli, kde sa tá-
-ktorá vec nachádza a v akom je stave. Na-
príklad, ak potrebujem lepiacu pásku, 
viem, kde ju nájdem a nemusím ju hľadať 
na desiatich miestach.

MARIE KONDO, JAPONSKÁ PORADKYŇA 
PRE ORGANIZOVANIE PORIADKU, PRED PÁR 
ROKMI VYDALA KNIŽKU LIFE CHANGING 
MAGIC OF TIDYING (ZÁZRAK ZMENY ŽIVOTA 
UPRATOVANÍM), KTORÁ U NÁS VYŠLA POD 
NÁZVOM KÚZELNÉ UPRATOVANIE. AUTORKA 
V NEJ PREDSTAVILA SVOJU METÓDU 
KONMARIE A VZÁPÄTÍ VYBUDOVALA SIEŤ 
KONZULTANTIEK, KTORÉ UVÁDZAJÚ JEJ 
METÓDU DO PRAXE. CERTIFIKOVANOU 
KONMARI KONZULTANTKOU JE NA 
SLOVENSKU AJ ZUZANA MRÁZOVÁ  
(@SIMPLIST.SK).

Nechajme 
vecí odísť...
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Čo všetko nachádzate v  skriniach, ko-
modách, zásuvkách svojich klientov?
Vie to byť veľmi premiešané. Závisí to od 
celkového chaosu v  domácnosti, ale áno, 
býva to veľmi neorganizované. Ja so svoji- 
mi klientmi riešim všetko: od svadobných 
šiat až po špendlík, riešime veci dennej po-
treby a spotreby, veci, ktoré nás „trápia“ 
raz za rok, za dekádu. Alebo i to, čo nás vô-
bec netrápi – to sú veci na povalách a v piv-
niciach. Podstatné je, aby klienti pochopi-
li, či je potrebné istú vec vlastniť, a ak áno, 
kde ju nájsť a či bude fungovať. Napríklad 
elektronika – tá ide veľmi dopredu. Takže, 
ak telefón odkiaľsi vyberieme po piatich 
rokoch, zvyčajne už je nekompatibilný, má 
iné koncovky, nie je k nemu nabíjačka. Či-
že päť rokov niekde ležal a čakal na niečo, 
čo nikdy nenastalo a nenastane. Tohto by 
sme sa mali vyvarovať a  racionálne uvá-
žiť, čo budeme opatrovať, pretože sa náde-
jame, že sa nám to neskôr zíde. Ale každú 
vec by sme mali využívať, neopatrovať veci 
po niekom alebo pre niekoho.

Prečo ľudia hromadia veci?
Je nám to istým spôsobom dané – niečo 
mať, vlastniť, máme z toho dobrý pocit, ne-
máme obavy, že budeme niečo potrebovať 
a nebudeme to mať. Ale zabúdame na to, 
že vždy existuje alternatíva. Keď napríklad 

nemám naberačku na špagety, viem to vy-
riešiť aj iným spôsobom. Ďalej, keď si nie-
čo kúpime, máme v  danom momente ra-
dosť. Alebo si z obáv z budúcnosti robíme 
zásoby – čohokoľvek – čiže riešime vopred 
situácie, ktoré ani nemusia nastať. Potom 
rôzne veci z minulosti – listy od priateľov, 
sentimenty – to je veľmi ťažká kategória, 
ktorá sa v rámci metódy rieši až nakoniec. 
Niekto napríklad odkladá veci po deťoch 
– hračky, kresby, vypísané zošity , preto-
že im to pripomína určité obdobie, ale deti 
s nimi už nebývajú, veci tam naďalej zostá-
vajú... Rodičia majú pocit, že ich nemô-
žu vyhodiť, pretože by niečo skončilo, ale 
ono to už reálne skončilo. Otázka znie, kto 
o tom má rozhodnúť – rodičia alebo deti? 

Kedy nastáva ten okamih, že si povedia 
dosť a rozhodnú sa s neporiadkom nie-
čo urobiť?
Ten okamih nastáva v  momente, keď 
množstvo presiahne únosnú hranicu. Tá je 
pre každého iná. Sú ľudia, ktorí to dokážu 
perfektne zvládnuť sami a nechápu, že nie-
kto môže mať takýto problém. Iní majú pl-
ný byt a ešte to nevidia, preto je veľmi ťaž-
ké povedať, čo je to únosná miera. Ale zo 
svojej skúsenosti by som to definovala ako 
stav, keď človek má také plné skrine a zá-
suvky, že ich ledva zatvorí a začína ukladať 

veci na zem a medzi nimi si vytvára „chod-
níčky“, ktorými ich obchádza, alebo pou-
žíva voľné miestnosti ako sklad. 

Aké má takýto človek možnosti?
Takýto človek má niekoľko možností. Ak si 
s tým nevie poradiť sám, môže mu pomôcť 
rodina, priatelia, ale toto môže byť aj kon-
traproduktívne, lebo pri rozhodovaní ho 
títo ľudia môžu brzdiť. Preto je vhodnejší 
externý pohľad ľudí, ktorí sa na veci poze-
rajú skutočne len ako na veci, nestranne, 
bez emócií. Ja svojim klientom kladiem ve-
ľa otázok, na ktoré musia odpovedať najmä 
sebe – je táto vec pre mňa dôležitá, ak áno, 
tak prečo ju nepoužívam, prečo nefungu-
je, prečo ju nedám opraviť...? Sú to neprí-
jemné otázky, ale dokážu nás z  tejto ne-
príjemnej situácie vyviesť von. Keďže som 
konzultantkou metódy KonMari, ktorá má 
na svete viac ako 800 konzultantov a tisíce 
klientov, pri reorganizácii domácnosti po-
stupujem podľa princípov metódy, ktorá 
funguje. Klienti čoskoro pochopia, že spo-
ločne vytvárame nejaký systém, ktorý bu-
de pre nich prínosný.

Aké sú princípy tejto metódy?
Metóda je veľmi jednoduchá. Ak si človek 
prečíta knihu Marie Kondo, získa jedno-
duchý návod, ako na to. Lenže v knihe je 
množstvo vecí, ktoré sú tam akoby pod-
prahovo vsunuté, nie sú zvýraznené a čita-
teľ si ich možno ani nevšimne. Nájde tam 
napríklad rady, ako si poskladať tričko, 
akú krabičku si kúpiť, aby to v jeho skrini 
vyzeralo prakticky a pekne. Ale ukladanie 
vecí je až na poslednom mieste. Moje služ-
by ale vyhľadávajú i klienti, ktorí majú do-
mácnosť dobre organizovanú, ale hľadajú 
taký ten minimalistický dizajn, chcú mať 
veci pekne a prehľadne uložené. Vtedy sa 
viac zameriavame na dizajnovú stránku 
ukladania vecí a organizovania domácnos-
ti. Nosnú časť však predstavujú ľudia, kto-
rí majú problém s chaosom.
Metóda začína šiestimi bodmi, ktoré sú 
definované už na začiatku knihy. V prvom 
rade je potrebné mať jasnú predstavu, ako 
má naša domácnosť vyzerať. Má byť zaria-
dená minimalisticky, prakticky či eklektic-
ky? V tomto bode ja nikomu nič nediktu-
jem, len sa pýtam. Napríklad, akú chcete 
mať knižnicu? Tak ako si ju predstavuje-
te – ako estetický doplnok, alebo ste váš-
nivým čitateľom a knihy sú pre vás alfou aj 
omegou? Samotná predstava je veľmi dô-
ležitá. Ďalším bodom je rozhodnúť sa, že 
idem robiť poriadok a nevzdám to po troch 
hodinách, keď si uvedomím, že to môže tr-
vať aj dni či týždne. Že budem musieť kaž-
dú vec chytiť do rúk a rozhodnúť sa, či si ju 
nechám, alebo dám preč. 
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Ďalej je veľmi dôležité neupratovať pod-
ľa jednotlivých izieb, ale podľa kategó-
rií, ktoré Marie Kondo presne definovala. 
Princíp spočíva v tom, že každá vec musí 
mať jedno stabilné miesto. Čiže bude po-
trebné každej veci, ktorú sa rozhodnem 
si ponechať, určiť svoje miesto. Kategó-
rie sú definované od najjednoduchších po 
najzložitejšie. Začína sa oblečením, po-
kračuje knihami (vrátane časopisov a no-
vín), dokumentmi, potom všetko ostatné  
a na konci sú sentimenty. Pri ďalšom postu-
pe si vytvárame menšie subkategórie – po-
zrieme sa, ako sme na tom s čistiacimi pro-
striedkami, zásobami potravín, prejdeme  

do športových potrieb, hobby, kozmetiky 
v  kúpeľni, pretriedime si kancelárske po-
treby. Nakoniec by sme mali prísť do ku-
chyne – tá býva veľmi široká. Pozrieme 
sa na riady, misky, poháre, spotrebiče... 
Problémom býva aj lekárnička – niekto 
má v nej obrovské zásoby liekov a mnohé 
z nich sú po dátume spotreby.

Kto sú vaši klienti – je možné ich katego-
rizovať podľa pohlavia, veku, vzdelania? 
Kto najviac hromadí veci?
V  tomto prípade nedokážem kategorizo-
vať. Napríklad ženy – tie rozhodujú o via-
cerých veciach v  domácnosti. Muži majú 

väčšinou na starosti garáž, kôlňu či zá-
hradné domčeky. I tu sa však dokážu riad-
ne hromadiť veci, ktoré sa ešte niekedy 
môžu zísť. Ale väčšinou sa nikdy nezídu. 
Ďalej mnohí ľudia hromadia vitamíno-
vé doplnky, alebo chcú schudnúť a nakú-
pia si množstvo pomôcok na cvičenie, ale 
nič z  toho nevyužijú. Vtedy svojim klien-
tom hovorím: berte to ako pokus, ktorý 
nevyšiel, nebičujte sa za to, že ich nevyu-
žívajte, dajte ich zo svojho prostredia preč 
a  už sa tým nezaoberajte, nebola to ces-
ta pre vás. Všímam si však, že u ľudí, kto-
rí žili ešte v socializme, nie je konzum tak 
rozsiahly, ale, naopak, všetko sa ešte mô-
že zísť. Otázkou je, či ste poriadku nauči-
li svoje deti a tie zasa svoje deti. Stretávam 
sa s tým, že mladí ľudia žijú v obrovskom 
chaose, lebo na nich nikdy nikto netlačil, 
aby si veci ukladali.

Aká je cena za túto službu?
Cena za moje služby závisí od rozsahu, 
čím je neorganizovanosť väčšia, tým to 
vyžaduje viac hodín. Niekto si ma zavo-
lá len na konzultáciu, povie, že si prečítal 
knihu, ale samému mu to nejde, potrebu-
je vysvetliť, ukázať a ďalej bude pokračo-
vať sám. Ale sú ľudia, ktorí sú zvyknutí 
na služby, berú to ako ďalšiu službu, kto-
rú si môžu dovoliť zaplatiť. V tomto prípa-
de ich viem sprevádzať týmto procesom 
aj rok – závisí to od toho, aká veľká je do-
mácnosť. Takže cenu vždy stanovujem in-
dividuálne.

Ako na decluttering reagujú členovia 
rodiny? 
Platí, že členovia rodiny to vítajú alebo 
sú zásadne proti. Závisí to od toho, čo 
ich viac obťažuje – ten neporiadok alebo 
to, že majú vydať istú aktivitu. Nedá sa 
však nikoho do poriadku nútiť, ak je člo-
vek šťastný v tom, ako to má, tak ok. Ak to 
trápi povedzme matku, tak treba ísť dob-
rým príkladom. Ťažšie je to s -násťročným 
potomkom, jednoduchšie u detí, ktoré nás 
kopírujú. Jedna vec je ale zásadná – dob-
re odhadnúť množstvo hračiek, pomôcok 
a podobne a vytvoriť systém, ktorý vyho-
vuje aj dieťaťu. Ak mama dieťa do procesu 
nezapojí, niečo roztriedi a vyžaduje to od 
dieťaťa dodržiavať – to je čistá frustrácia. 
Ak si žena zorganizuje kuchyňu a manžel 
je to „kazí“, je nutné mu vysvetliť, že je to 
pre ňu dôležité. 

Čo býva v procese aplikácie metódy naj-
ťažšie? S čím sa klienti nechcú rozlúčiť?
Najťažšie bývajú sentimenty kvôli cito-
vej väzbe. I  fotografie je veľmi ťažké pre-
triediť. Dnes si ich už málokto tlačí, býva-
jú v digitálnej podobe. Tu môžeme hovoriť  

Eko lifestyle/rozhovor
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o digitálnom neporiadku. Ďalej problema-
tické bývajú aj suveníry a najmä darčeky, 
ktoré sa nám nepáčia, ale pretože nám ich 
niekto daroval, nevieme, čo s nimi. Opäť tu 
kladiem nepríjemné otázky. Ale rozhod-
nutie je na každom klientovi. Ak ho nedo-
káže urobiť teraz, tie veci tu zostanú pre 
jeho budúce ja, a to môže byť o rok, o päť 
rokov, alebo to rozhodnutie bude musieť 
urobiť niekto, kto príde po ňom.

Čo sa deje s vecami, ktoré sa klienti roz-
hodnú si neponechať?
V rámci očisty domácnosti je dôležité, ba 
priam kľúčové, aby veci, o  ktorých sme 
rozhodli, že u nás nezostávajú, čo najskôr 
„odišli“. Je úžasné, pokiaľ ich vieme nejaký 
spôsobom uplatniť, a najlepšie je, keď sa to 
udeje adresne. Ak to nie je možné – k dis-
pozícii sú zberné dvory, bazáre, swapy... 
Na oblečenie máme zberné kontajnery 
na šatstvo, rovnako na papier, plast, elek-
tro odpad. Zásadné je veci odvážať hneď, 
aby sa nestalo, že ešte nejaký čas zotrvá-
me v  ich prítomnosti a svoje rozhodnutie 
zmeníme. To, ako s vecami naložíme, tiež 
vyžaduje čas, energiu, financie. S  tým sa 

treba stotožniť už na začiatku celého pro-
cesu. Vyhodiť všetko do zmiešaného odpa-
du je to najhoršie riešenie, a myslím si, že 
nikto to takto riešiť nechce. Ak s tým klient 
potrebuje pomôcť, viem to vyriešiť za neho 
alebo to riešime spoločne.

Aké benefity reorganizácia domácnosti 
prináša? Sú klienti ochotní v nej naďalej 
pokračovať?
Ide o to, že to nie je konečný proces, lebo 
veci do domácností prúdia opäť. Dôleži-
té je, či prúdia aj von. Preto raz za čas, po-
kiaľ mám veci už zorganizované, by nemal 
byť problém pretriediť ich. Napríklad takú 
špajzu. Veci, ktoré tam boli roky, už odišli, 
a s  tým, čo tam pribudlo za posledný rok 
či dva, si viem ľahko poradiť. Alebo skrine 
– tie naše babičky upratovali a vetrali kaž-
dý rok. Decluttering domácnosti môžeme 
robiť i keď len ideme „okolo“, alebo počas 
bežného upratovania. Vtedy nám to nepre-
rastie cez hlavu. 

Dokážeme si po reorganizácii domác-
nosti viac vážiť veci a nakupovať s rozu-
mom? 

To je boj s  veternými mlynmi, konzum, 
marketing nás núti nakupovať, tu je ťaž-
ké sa zastaviť a povedať si, že to nebudem 
robiť. Vedome sa rozhodnúť pre NIE. Keď 
vám niekde ponúknu 2 plus 1 alebo misky 
pre deti k nákupu zadarmo, je ťažké odo-
lať. Nákupné správanie je ťažké zmeniť. 
Ale jednu vec si predsa len všímam u svo-
jich klientov. Tí uvedomelejší odchádzajú 
od vecí napríklad z  plastu a  kúpia si rad-
šej keramiku, prútené košíky, vyhľadáva-
jú prírodné materiály. Alebo nemajú veci 
mnohých farieb a  tvarov, čím sa zbavujú 
vizuálneho smogu. Mnoho ľudí si vylep-
šuje svoje bývanie, nenakupujú duplicitne, 
pretože vedia, že túto vec už majú. Toto vie 
pribrzdiť nákupné správanie, ale že by to 
robilo z nás askétov, to určite nie. Svoje do-
mácnosti si vieme opäť zapratať, i keď nie-
ktoré ženy si vedia veľmi pekne udržiavať 
kuchyňu, kúpeľňu, pretože zistili, že mno-
ho vecí, ktoré vôbec nepoužili, museli vy-
hodiť. Otvorenosť a úprimnosť k sebe nás 
vie meniť. Nezastaví síce nákupné správa-
nie, ale môžeme nakupovať rozumnejšie: 
nekúpiť si desať vecí, ale jednu, ktorá nám 
vydrží dlhšie.
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MILUJETE 
SAUNOVANIE? 

Dnes už môžete mať 
saunu podľa vlastných predstáv 
aj vo vašej domácnosti

V organizme sa saunovaním zvyšuje množstvo endorfínov a ras-
tového hormónu. Na bunkovej úrovni dochádza k produkcii pro-
teínov teplotného šoku, ktoré chránia bunku pred poškodením. 
Aj z  tohto dôvodu zaznamenávajú sauny v domácnostiach za 
obdobie posledných rokov zvyšujúcu sa obľúbenosť a následný 
rozmach. Dochádza k  sústavnému technologickému pokroku 
a sauny sú stále dokonalejšie. Sú obľúbeným a žiadaným vybave-
ním domácností, rekreačných i športových zariadení.
Infravit Kft je tradičný maďarský výrobca s  20-ročnou histó-
riou a stovkami každoročných inštalácií v domácnostiach, aqu-
aparkoch, wellness zariadeniach a hoteloch nielen v Maďarsku,  
ale aj na Slovensku, v Rakúsku, Rumunsku či Srbsku. Práve  
na Slovensku je ich výhradným obchodným zastúpením spoloč-
nosť CLEA RELAX, s. r. o. 

ĽUDSTVO POZNÁ SAUNOVANIE UŽ  
NIEKOĽKO TISÍCROČÍ A ZNÁME SÚ AJ JEHO 
POZITÍVNE VPLYVY NA ĽUDSKÝ ORGANIZMUS. 
SAUNA MÁ PREUKÁZATEĽNÉ ZDRAVOTNÉ 
ÚČINKY NA ĽUDSKÉ TELO A MNOHÉ 
ZDRAVOTNÉ PROBLÉMY. POBYT  V SAUNE  
MÁ ÚČINKY TAK PREVENTÍVNE – OTUŽOVANIE 
ORGANIZMU, BUDOVANIE IMUNITY, AKO  
AJ LIEČEBNÉ – ZVÝŠENÝ LÁTKOVÝ 
METABOLIZMUS, VYLUČOVANIE ŠKODLIVÍN  
ČI REGENERÁCIA SVALSTVA...

Eko lifestyle/tipy
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Spoločnosť Infravit Kft ponúka sauny 
exteriérové aj interiérové. Exteriérové 
sauny dodáva výlučne v  exkluzívnej ver-
zii zateplenej systémom ThermoWood. 
Ide o tepelne spracované drevo, kto-
ré má  niekoľkonásobne dlhšiu životnosť  
(až 30 rokov) vo vonkajšom prostredí, 
úpravou získava tmavú farbu, tvrdosť  
a nenasiakavosť.

Z HĽADISKA FUNKČNOSTI 
SÚ TO SAUNY:

A) Fínske, vybavené kvalitnou elektrickou 
pieckou podľa veľkosti sauny. Podstatou 
fínskej sauny je regulovateľné teplo a vlh-
kosť.  Intenzitu potenia  výrazne  ovplyv-
ňuje vlhkosť, ktorá sa dá kontrolovať po-
lievaním kameňov. Teplota sauny, ktorá 
v tele spúšťa pozitívne fyziologické proce-
sy, sa pohybuje medzi 70 – 120 °C.
B) Infrasauny, ktoré obsahujú infražia-
riče Philips Vitae s integrovanou halo-
génovou technológiou.  Halogénový in-
fražiarič Philips Vitae nevyžaduje čas 
predhrievania a je možné ho používať 
ihneď po zapnutí, takže nespotrebová-
va zbytočnú energiu, na rozdiel od iných 
infražiaričov (doba nahriatia 10 – 50 mi-
nút) alebo tradičnej fínskej sauny (doba 
nahriatia 45 – 60 minút). Žiarič tak šet-
rí energiu a čas a  má vysokú účinnosť. 
Vyžaruje úplné infračervené spektrum 
(A+B+C) a  má hĺbkový účinok. Infra-
sauny sú ideálne, ak zákazník uprednost-
ňuje nižšiu teplotu ako 100 °C, ale na-
priek tomu si chce vychutnať blahodarné 
účinky potenia a čistenia organizmu. In-
fračervené žiarenie je nápomocné pri 
detoxikácii, chudnutí, liečbe kožných 
defektov, rán, vredov. V infrasaune je op-
timálna kratšia doba procedúry, približ-
ne 20 minút. Prevádzková teplota opro-
ti fínskej saune je nižšia, cca 45 – 60 °C. 
C) Kombinovaná sauna –  InfraMix spĺňa 
požiadavky oboch technológií. Kabína je 
dvojfunkčná a bez kompromisov ponúka 
výhody infrasauny aj fínskej sauny v jed-
nom priestore. Pri návrhu kabíny (veľko-
sť, lavice, umiestnenie dverí) je hlavným 
kritériom efektívna prevádzka infražiari-
čov pri dodržaní parametrov komfortnej 
fínskej sauny.

Atrakciou ponúkanou zákazníkom, je 
stena s himalájskymi soľnými tehlami.  
Je to osvedčená liečivá metóda urýchľu-
júca detoxikáciu organizmu. Soľné tehly  
z himalájskej soli sú čisto prírodným ma-
teriálom, vďaka čomu prinášajú kus prí-
rody do domovov. Himalájska soľ ob- 
sahuje 84 druhov minerálnych látok a sto- 
pových prvkov. Vdychované soľné výpa-
ry napomáhajú očisteniu dýchacích ciest. 
Zabezpečujú bakteriologicky čistú mik-
roklímu. Vzduch nasýtený minerálmi  
a blahodarnými mikroorganizmami ob-
sahuje zdraviu prospešné záporné ióny. 
Himalájska soľ okrem toho obsahuje pre 
náš organizmus dôležité chemické prvky, 
ako jód, draslík, horčík, selén a iné.
Spoločnosť Infravit Kft nemá typizované 
produkty a nenúti zákazníka prispôsobiť 
sa. Plne rešpektuje zákazníkove predsta-
vy, a  tak môžu spoločne dospieť k  naj-
lepšiemu riešeniu veľkosti, dizajnu, tva-
ru. Taktiež je možnosť výberu použitých 
materiálov v kombinácii drevo/sklo, roz-
miestnenia interiérových prvkov (piec-
ka, infražiariče, sedenie, osvetlenie,...)  
a podobne. Spoločnosť dodáva jedno-
miestne minisauny umiestniteľné v  kú-
peľni či na chodbe, ale aj  veľké sauny 
pre 8 až 12 ľudí. Vie navrhnúť a  reali-
zovať sauny i  do atypických priestorov 
(šikmé podkrovie, priestor určený pre 
šatník,...). Vysoká precíznosť, špičko-
vé technické a  úžitkové vlastnosti, ex-
kluzívny vzhľad, to sú požiadavky na 
dnešné sauny, ktoré sauny Infravit bez 
kompromisov spĺňajú.

www.CLEARELAX.sk
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Spoločnosť TimeforPOOL sa ako prvá na 
Slovensku začala venovať výstavbe bazé-
nov na kľúč. Vyrába tzv. „freeform pools“, 
ktoré sú už dlhé roky známe a obľúbené na-
príklad v USA. 

Realizujú sa podľa predstáv klienta do kon-
krétneho tvaru a veľkosti formou technoló-
gie shotscreete. V zemi sa vyhĺbi jama da-
ného tvaru, umiestni sa do nej konštrukcia 
z  armatúry a  nastrieka sa betón. Tento sa 
strieka mokrou cestou, čo znamená, že sa 
pripravený betón  privezie na stavenisko  
a pomocou pumpy a kompresora sa apli-
kuje na vopred pripravené steny. Na roz-

diel od tradičného bazéna, ktorý má 
zvyčajne obdĺžnikový tvar a je obložený dlaž-
dicami, bazén voľného tvaru je navrhnutý  
v naturalistickom alebo nepravidelnom tva-
re, s oblými krivkami alebo plynulými línia-
mi. Freeform bazény bývajú často doplnené 
o skalné a vodopádové prvky a sú navrhnu-
té tak, aby pripomínali prírodné jazierko, 
jaskyňu alebo riečnu oázu. Súčasťou bazé-
na môže byť aj napríklad vírivka alebo ba-
rové sedenie. Bazény freeform sú vhodné 
na celoročnú prevádzku. V zime sú využí-
vané ako ochladzovacie bazény po sauno-
vaní, keďže výška hladiny vody sa ani počas 
zimy nemení. 

Na finálnu povrchovú úpravu profesioná-
li zo spoločnosti TimeforPOOL používa-
jú  dva typy bazénovej stierky s vylepšený-
mi schopnosťami a  vlastnosťami. Schody 
i oddychové zóny bazéna sú protišmykové, 
čo zvyšuje bezpečnosť a znižuje riziko pá-
du či úrazu. 

Bazénové stierky Brite Crystal i Brite Peb- 
bles sú vopred namiešané odolné povrcho-
vé úpravy bazénov a víriviek. Sú zmesami 
nerozpustného potiahnutého kremičitého 
kameniva a polymérov modifikovaného ce-
mentu. Boli vyvinuté tak, aby zodpovedali 
požiadavkám spotrebiteľov aj dodávateľov 
na dlhšiu a farebnejšiu povrchovú úpra-
vu bazéna. Vo vzorke omietok nie je pou-
žitý žiadny mramor. Kremičité kamenivo 
je na rozdiel od mramoru úplne nerozpust-
né, dokonca aj v prítomnosti silne korozív-
nej kyseliny. Aj po rokoch používania si tie-
to stierky zachovávajú svoj pôvodný vzhľad 
a  sú odolné aj voči exteriérovým poveter-
nostným vplyvom a prírodným živlom.

BAZÉN DNES UŽ NEMUSÍ BYŤ LEN TRADIČNÝM OBDĹŽNIKOM 
S MOZAIKOVÝM OBKLADOM. OKREM TOHO, ŽE NÁM BAZÉN 
POSKYTUJE MOŽNOSŤ VYCHUTNAŤ SI OBJATIE ČÍREJ A ČISTEJ 
VODY NA ŠPORT I RELAXÁCIU, MÔŽE BYŤ ZÁROVEŇ AJ 
DIZAJNOVÝM DOPLNKOM NÁŠHO DOMOVA A PRIESTOROM, 
KTORÝ IDEÁLNE ZAPADÁ DO PROSTREDIA NAŠEJ ZÁHRADY ČI 
RODINNÉHO DOMU.

Dizajnové bazény „freeform“  
podľa predstáv a fantázie  
každého milovníka kúpania

www.timeforpool.sk
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ZBER A RECYKLÁCIA BATÉRIÍ 
A AKUMULÁTOROV

VÁŠ SILNÝ PARTNER PRE 
BATÉRIE A AKUMULÁTORY

ZBER • PREPRAVA • RECYKLÁCIA • TRIEDENIE • ZHODNOTENIE 
všetkých druhov batérií, akumulátorov a článkov

0908 352 123 enviro@powerbattery.sk www.powerbattery.sk

l í t ium
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Tento praktický a  dizajnový doplnok vie 
vyčariť vábivé zelené miesta práve tam, 
kde na to nie sú vytvorené podmienky. 
Betón, dlažba, kameň, kyslá a nekvalitná 
pôda, živý trávnik namáhaný športovými 
aktivitami, detskými hrami alebo zviera-
cími miláčikmi. Holandský trávnik nemá 
ambíciu obsadiť miesto prírodného tráv-
nika, ale je pomocníkom a doplnkom na 
miesta, kde klasický trávnik nemá šancu 
na prežitie. Tento typ trávnika je možným 
riešením do ekonomicky ťažších časov, 
keď pravidelne stúpajú náklady na bežný 
každodenný život. 

Tento zelený obklad je na nerozoznanie 
od skutočného trávnika. Je realistický, 
jemný na dotyk, a  zbaví vás problémov  
s blatom, špinou, prachom a fľakmi. „Pre 
každého klienta dokážeme ponúknuť 
trávnik na mieru. S konkrétnou farebnos-
ťou, odtieňmi, hustotou i dĺžkou vlákien,“ 
hovorí o  výbere konkrétneho produktu 
Mgr. Gabriel Mácsodi zo spoločnosti Pro-
jekt King, ktorá sa špecializuje na distri-
búciu a predaj „Holandského trávnika“. 
„U klienta zisťujeme presne, kam má byť 
trávnik položený, aké vlastnosti od ne-
ho očakáva, či na ňom budú zvieratá, ak 
áno, aké aktívne a veľké, či ide napríklad 
o priestor na šport, aktivitu detí, doplnok 
k  bazénu a  podobne. Z  viac ako dvadsať 
druhov trávnika potom dávame kliento-
vi možnosť výberu z troch alebo štyroch, 
ktoré sú vhodné práve pre jeho priestor,“ 
dopĺňa Gabriel Mácsodi.

Po výbere trávnika,  jeho výrobe na mie-
ru priamo v  Holandsku a  dodaní klien-
tovi, odporučia odborníci zo spoločnos-
ti postup jeho pokládky, prostredníctvom 
presného popisu, telefonickej asistencie, 
ale aj osobnej návštevy, ak je potrebná. 
Všetko je na vzájomnej dohode s  klien-
tom. Záruka na produkt „Holandského 
trávnika“ je 8 rokov, ale životnosť sa od-
haduje podľa záťaže až na 10 – 15 rokov. 
Holandský trávnik je vhodný do všetkých 
priestorov, záhrad, na terasy, balkóny, ale 
aj na detské ihriská, verejné športoviská, 
pre hotely a reštaurácie, wellness centrá, 
aquaparky a podobne. 

Dizajnový „Holandský trávnik“ zazelená  
aj miesta, kde by tráva nerástla

NIE KAŽDÝ PRIESTOR 
PRI NAŠICH DOMOCH, 
ZÁHRADÁCH, ALE AJ NA 
TERASÁCH ČI BALKÓNOCH 
DOKÁŽEME ÚSPEŠNE 
ZATRÁVNIŤ TAK, ABY TRÁVA 
NA ŇOM BOLA ZDRAVÁ 
A PÔSOBILA ESTETICKY. AK 
MÁTE PRÍLIŠ FREKVENTOVANÉ 
A ZAŤAŽOVANÉ PLOCHY, 
MIESTA S NEDOSTATKOM 
VLAHY A BEZ MOŽNOSTI 
PRAVIDELNEJ ZÁLIEVKY, 
RIEŠENÍM PRE VÁS SÚ 
HOLANDSKÉ TRÁVNIKY.

BENEFITY HOLANDSKÉHO TRÁVNIKA 
Z HĽADISKA EKOLOGICKÉHO:

• nepotrebuje postreky ani zálievku
• nekosí sa, takže sa ušetrí  

elektrina alebo benzín
• nie je hnojený
• nemusí sa opakovane vysievať
• je hygienický, jeho údržba je 

jednoduchá, stačí prudký dážď  
alebo raz za niekoľko mesiacov 
opláchnutie vodou alebo vysatie 
priemyselným vysávačom

• rýchlo schne
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Co Vás motivovalo k rozhodnutí pomá-
hat firmám s propagací environmentál-
ních témat a k odklonu od nesmyslných 
dárečků k  ekologickým a  praktickým 
věcem?
Ochrana životního prostředí mě vždy za-
jímala, ač jsem roky pracovala v reklam-
ních agenturách. V reklamce je skvělé, 
že nahlížíte do mnohých zajímavých fi-
rem a práce je pestrá a neuvěřitelně zá-
bavná. Ale jen těžko byste hledali další 
aktivitu, která je ve větším rozporu s péčí 

o přírodu. Rozhodla jsem se tedy věno-
vat svůj čas, úsilí a dovednosti environ-
mentálnímu vzdělávání a začala praco-
vat ve vzdělávacím centru TEREZA jako 
fundraiser a PR manager. To bylo skvělé, 
hodně jsem se naučila v oblasti environ-
mentální i edukační. Čas v neziskovce bě-
ží trochu poklidně a mně chyběla kapka 
toho vzrůša z podnikání. Dlouho jsem 
přemýšlela, jak vše zúročit. A jednoho rá-
na jsem se probudila s „geniální” myšlen-
kou na ekologickou reklamku. Nestavě-

la jsem na vzduchoprázdnu. V TEREZE 
jsem rozvíjela firemní fundraising a vidě-
la jsem, že o propagaci ekologických ak-
tivit a snižování negativní stopy při mar-
ketingových kampaních je zájem. Od 
nápadu ke vzniku Green Cat byla cesta 
poměrně snadná. O poznání trnitější by-
lo objevit, jak pochopitelně a atraktivně  
o něčem tak nepochopitelném jako je spo-
jení ekologie a reklamky mluvit a nadch-
nout klienty. Zároveň jsme dosti dlouho 
nalézali činnosti, na které se zaměříme.

NEROZDÁVEJTE 
HARAMPÁDÍ
Darujte ekologické a praktické věci

ZA REKLAMNÍ PŘEDMĚTY DAJÍ FIRMY 
ROČNĚ NEMALÉ JMĚNÍ. BOHUŽEL, 
TÉMĚŘ OSMDESÁT PROCENT Z NICH 
KONČÍ V ŠUPLÍKU, NEBO DOKONCE 
V KOŠI. ALE NEMUSÍ TO TAK BÝT.  
A TO I DÍKY JUDITĚ NECHVÁTALOVÉ 
ZE SPOLEČNOSTI GREEN CAT, KTERÁ 
NAHRADILA NESMYSLNÉ DÁREČKY 
PRAKTICKÝMI VĚCMI, KTERÉ JSOU 
NAVÍC ŠETRNÉ I K ŽIVOTNÍMU 
PROSTŘEDÍ.
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Je podle Vás důležité být v pracovní ob-
lasti v souladu s vnitřním přesvědčením 
a osobním nastavením?
Pro mě je to úplně zásadní. Když věřím to-
mu, co dělám, dodává mi to energii ráno 
vstát a znovu a znovu zkoušet, radovat se 
z úspěchu a zároveň dokázat překonat pá-
dy bez ztráty kytičky. Poslední rok, když 
jsem pracovala v reklamce, jsem seděla  
každé ráno tak půl hodiny v autě před 
firmou a přesvědčovala se, že vystou- 
pím a dorazím do své krásné kanceláře. 
To pro mě bylo hodně za hranou a koneč-
ně jsem se to rozhodla změnit.  

Jak přijímají firmy nabídky na ekolo-
gické a praktické dárky?
Po takových dárcích touží dnes všichni. 
Schválně se zkuste jakéhokoliv manaže-
ra zeptat, zda chce rozdávat harampádí, 
které je odpadem už při výrobě. Nikdo se 
nepřihlásí. A přesto většina propagačních  

předmětů zodpovědně splňuje tuto cha-
rakteristiku = nesmyslné věci, které ni-
kdo nechce ani rozdávat, ani dostat. 
Proč? Lidé jedou v zaběhlých kolejích  
a o věcech mnohdy málo přemýšlí. Spo-
kojí se s tím, že je jejich dodavatel ujistí, 
že vše je eko. Paráda, nakoupíme a je to. 
Nenaleťte však na povrchní dojem. Vše 
recyklované, z bambusu nebo solární ne-
musí být nutně šetrné k přírodě. 

Co je důležité při výběru produktů do 
portfolia? Co všechno posuzujete? Co 
si pod takovým dárkem můžeme před-
stavit? Uveďte, prosím, několik pří-
kladů. 
Průběžně hledáme nové tipy na eko dár-
ky. Než na jakoukoliv novou věc kývne-
me, pozorně ji prověříme. Tato vskutku 
detektivní práce zaručuje, že si můžete 
být jisti, že se do naší nabídky nevloudil 
žádný jen nazeleno natřený kousek.

Za ekologické považujeme dárky  
s těmito vlastnostmi:
- praktické a kvalitní, proto budou 

dlouho sloužit,
- překvapí a potěší, takže  

rozhodně neskončí v odpadu  
nebo na dně šuplíku,

- necestují, pocházejí z lokální pro-
dukce nebo z co nejmenší dálky,

- pomáhají snižovat  
množství odpadu,

- podporují chráněné dílny,
- neškodí, jejich výroba je šetrná,
- jsou vyrobeny z přírodních,  

obnovitelných nebo  
recyklovatelných materiálů.

V Čechách vyráběný 
recyklovaný papír  
s příjemným sametovým 
povrchem patří  
k praktickým darkům.

Stylové pítko, které ozdobí  
každou zahradu i balkón  

a přiláká na ně ptáčky  
z širokého okolí. 
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Samozřejmě jen výjimeční premianti 
splňují všechna kritéria. Ale snažíme se  
o maximum a rozhodně nesmí jít přímo 
proti. Nabízíme zkrátka vždy to nejlepší 
z možného. Chtělo by to asi pár konkrét-
ních příkladů: Mezi naprosté hity patří 
rostoucí papír, což je papír plný semínek, 
která vám vyrostou. Nebo třeba krmítko 
z recyklovaných nápojových kartonů. Do 
kategorie luxusních eko kousků patří tře-
ba precizně ručně vyráběné fotoalbum, 
či designové deky z ovčí vlny. Nebo něco  
z letošních novinek: láhev z recyklova-
ných PET láhví, mýdlo z lógru, či květi-
nové sešity. U nás můžete vybírat z tak- 
řka 200 krásných věcí. 

Berete v potaz i kritéria lokálnosti, ne-
bo výrobců z handicapovaných či mar-
ginalizovaných skupin?
Ano, jak jsem se již zmínila. Spolupracujeme 
také s více než deseti chráněnými dílnami.

Jak ještě pomáháte firmám s  komuni-
kací environmentálních témat?
Naše dominantní know-how spočívá  
v propojení environmentálních a marke-
tingových znalostí. Dokážeme zviditel-
ňovat neviditelné, přibližovat zdánlivě 
vzdálené problémy naší planety a zjedno-
dušovat složité. Díky tomu sdělení našich 
klientů zaujmou tu pravou cílovku a nad-
chnou ji k akci. Nejlepší je, když nám zá-
kazník sdělí, co potřebuje, a my navrh-
neme, jak problém rozlousknout a jaké 
konkrétní kroky udělat. Nejčastěji pro 
naše klienty realizujeme těchto sedm vě-
cí: web, newsletter a direct mailing, video 

spoty, tištené i online publikace, podklady 
pro sociální sítě i tradiční média, worksho-
py a pop up akce. Čas od času přidáváme  
i další nástroje. Vždy volíme takovou ces-
tu, aby propagace byla co nejefektivnější 
a co nejméně škodila životnímu prostředí. 

Má současná práce vliv i  na Váš život-
ní styl?
Troufnu si říct, že to, co hlásám, i žiji. Sa-
mozřejmě i já mám rezervy a stále hle-
dám a někdy nalézám a někdy tápu. Ale 
snažím se tak, že mé okolí mě nazývá 
ekoteroristou. Už tak dvě desítky let ne-
jím maso. Potraviny se snažím nakupovat 
co nejvíce lokální a sezónní. Bereme be-
dýnky z místní zeleninové farmy, chodím 
na trh a navštěvuji farmy v okolí. Také 
mám vytvořenou dosti rozsáhlou síť ma-
lých chovatelů, kde získávám vajíčka. Na 
rozdíl ode mě je hodně mých kamarádů 
šikovných zahradníků, takže ráda zpra-
covávám přebytky. Jsem také důkazem, 
že naši předci byli sběrači: od června do 
října pořád někde šmejdím a nosím domů 
úlovky, které náruživě zpracovávám. 

Teď začátkem léta začínám s třešněmi  
a jahodami, pak pokračují houby, blumy 
a na podzim se raduji z jablek, švestek  
a dalších pokladů. Další oblast, kde se 
stávám lovcem je móda. Největší radost 
mám vždy z parádních kousků z pár ob-
líbených sekáčů. Svou garderobu pak 
doplňuji o pár kvalitních kousků, kte-
ré mi vydrží několik sezón, nijak nepod-
léhám módním výstřelkům. Minimálně 
nakupuji i oblečení pro syna. S kama-

rádkami stále přesouváme tašky s oble-
čením, pro menší pryč, pro větší domů. 
Toto kolující oblečení také občas dopl-
ním o nové kvalitní oděvy, které zase vy-
drží a ocení je i maminky, které je po nás 
podědí. Samozřejmě při všech nákupech 
preferuji, když mohu něco pořídit BIO,  
s GOTS či FSC certifikací, či v  podob-
ných, pro mě důvěryhodných, certifika-
cích.

Snažím se minimalizovat odpad, naku-
povat ve vratných nebo opakovaně pou-
žitelných obalech. Samozřejmě pečlivě 
třídím odpad, ale to už považuji za zá- 
klad, jako je mytí rukou, když přijdu  
z venku. Když někam jedu, nejdříve zvá-
žím, zda mohu jet vlakem, autobusem či 
na kole. Až, pokud to nejde, nebo je to 
opravdu příliš komplikované, jedu au-
tem. Občas je to zdrojem údivu, ale je 
to nejen šetrnější k životnímu prostředí, 
ale podle mě i svobodnější. Mohu kdyko-
liv změnit plány, dát si víno a podobně.  
A zábavné a napínavé historky z cest se 
také vždy hodí a už je ani nepočítám.

Podobnými významnějšími i marginál-
nějšími pokusy o šetrnější život mohu 
pokračovat přes drogerii, vodu, přírod-
ní zahradu přátelskou k nejrůznějším mr-
ňouskům a podobně.  Dost věcí se mi ve-
de, ale Achillovu patu vnímám v úspoře 
energií. Máme dle mého zbytečně vel-
ký dům z první republiky, který není 
sám o sobě nízkoenergetickým ideálem.  
A přes čtyři metry vysoké stropy a propo-
jené pokoje taky moc nepřidají. Proto se 
nyní zaměřím na tuto oblast. Pracujeme 
teď na projektu nejen úspor energií, ale 
uvažujeme i nad tím, jak aspoň část vyro-
bit. Porovnáváme efekt fotovoltaiky, čer-
padla nebo jiných řešení. Jakmile vše pro-
počítáme, nejlepší řešení realizujeme. 

„Co hlásám i žiji.  
Samozřejmě i já mám rezervy  
a stále hledám a někdy 
nalézám a někdy tápu.“

Přání, které dělá radost dvakrát.  
Je totiž plné semínek a vypěstujete  
z něj květiny, které milují včely.

Eko lifestyle/rozhovor
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