
 STRANA 22 Stavba, domov, zahrada... NJR - DUBEN 2016

Jaro je tady a nastává ten vhodný 
čas pro kontrolu domu a jeho údrž-
bu. Pozornost si přitom kromě stře-
chy, okapů a fasády žádají hlavně 
choulostivější části staveb, jako jsou 
okna, dveře, garážová vrata, ale i prv-
ky stínicí techniky. I když si to mno-
ho lidí neuvědomuje, zanedbání či 
dokonce ignorování jejich kontroly 
se může pořádně prodražit. V násle-
dujícím článku proto najdete základ-
ní tipy, jak se o svůj domov dobře 
postarat.

Ač se může na první pohled zdát, 
že prohlídka domu před jarní sezó-
nou nutná není, opak je pravdou. Už 
proto, že v zimě jsou stavby a jejich 
části vystaveny mnohem tvrdším 
podmínkám, a je nutné zkontrolo-
vat, zda je nízké teploty spojené se 
sněhem či ledem nepoškodily. Mno-
ho lidí si myslí, že prohlídka sta-
čí jednou za rok, a to před zimou. 
Důležité ale je také zkontrolovat, zda 
mrazy a špatné zimní počasí domu 
nějak neuškodily. Čím dříve se pak s 
podobnými pracemi začne, tím lépe. 
Včasná kontrola a případné opravy 
totiž mohou předejít podstatně vyš-
ším škodám.

V první řadě je nutné zaměřit se 
na kontrolu čistoty okapů, fasády, a 
střechy. Střechu bychom měli pro-
hlédnout, zda není některá z jejích 

částí poškozená. Podobnou kontrolu 
si zaslouží také fasáda domu. Pokud 
je popraskaná či dokonce začíná 
opadávat, je nutná její vysprávka. 
Také okapy musí být zcela čisté, bez 
jakýchkoliv nánosů například spada-
ného listí, jehličí a další špíny, která 
by je mohla ucpat. Zde by poté hro-
zilo nebezpečí, že voda ze střechy 
poteče na fasádu a přímo pod dům. 
Pokud by se problém neřešil delší 
dobu, mohla by stavba začít vlhnout.

Nejen oknům, ale i žaluziím a 
roletám věnujte pozornost. Dalším 
důležitým prvkem ke kontrole jsou 
okna, u nichž je dobré nechat seřídit 
jejich zámky a zkontrolovat těsnění. 
Díky tomu nebudou okna během 
vysokých letních teplot dovnitř pro-
pouštět teplý vzduch a tím zbyteč-
né vyhřívat interiér. Podobnou kon-
trolou by měly projít také rolety a 
venkovní žaluzie. Doporučuje se  
především prohlídku vodicích lišt a 
kolejnic a plynulost jejich stahování 
či vytahování. Pokud jsou vybavena 
elektrickými pohony, i ty by měly 
projít důkladnou kontrolou a pří-
padně seřízením. Nesmíme zapomí-
nat ani na zdánlivé maličkosti, jako 
kontrola baterií v jejich dálkových 
ovladačích.

U dveří zkontrolujte správný chod. 
Také dveře by měly dostat podobnou 

Jarní údržba domu není 
jen kontrola střechy a okapů

péči jako okna. Zvláštní pozornost si 
zaslouží například zámek, u něhož je 
nutná kontrola jeho správného cho-
du a případné promazání speciálními 
prostředky. Někteří majitelé domů 
se sice pokouší ušetřit na speciálních 
mazivech jejich různými náhradami, 
tím ale velmi riskují. Pokud k proma-
zání zámku použijí například moto-
rový olej nebo dokonce máslo, vel-
mi pravděpodobně jej poškodí nebo 
zcela zničí. -lm-

Inzerujte v Novinách 
jihlavské radnice

tel.: 732 507 191


