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V posledních letech lidé bydlící 
v panelových domech stále více 
využívají možností zasklít lodžii 
a získat tak další prostor přede-
vším pro odpočinek nebo i pro 
malou zimní zahradu, především 
pro období od jara do zimy. Od 
r. 1994 je na náš trh dodáván sys-
tém pro přídavná zasklení domů 
OPTIMI®, od stejnojmenné praž-
ské firmy. 

Od počátku uvedení na trh bylo 
firmou a jejími smluvními part-
nery v celé republice zaskleno 
více než 80 000 lodžií, což samo 
o sobě svědčí o oblíbenosti a spo-
lehlivosti tohoto systému. Důvo-
dem je hned několik předností, 
především snadná ovladatelnost, 
minimální údržba, zlepšení tepel-
né pohody v bytě, snížení prů-
niku hluku, ochrana proti dešti, 
prachu, sněhu, a především další 
překážka proti vniknutí v nižších 
patrech domu. 

Další oceňovanou skutečností 
je, že systém nenarušuje vzhled 
domu, protože skleněné díl-
ce nemají svislé rámování, jako 
např. okna, takže může být použit 
i pro jednotlivé lodžie, vždy však 
na základě stavebního povolení. 

Samotný systém je vyroben 
ve finské licenci, kde se již po 
více než 40 let spolehlivě uží-
vá. Rychlá návratnost vložených 
prostředků do zasklení lodžie, 
vzhledem k úsporám nákladů na 
teplo, získává stále více jak jed-
notlivých zájemců, tak majitelů 
celých obytných domů. 

Základem systému je horní 
pojezdové a spodní kluzké vede-
ní, ve kteých se posouvají skle-
něné dílce, které jsou vsazeny na 
svých vodorovných stranách do 
hliníkových profilů, ve kterých 
jsou uložena pojezdová kolečka. 

Skleněné dílce se posouvají na 
předem stanovenou stranu k boč-
ní stěně lodžie, ke které se pro-
střednictvím mechanismu horní-
ho vedení otočí a zajistí. Lodžii 
lze tedy otevřít buď částečně, 
nebo úplně. Uzavřený systém je 
bezpečně zajištěn zevnitř, takže 
jej nelze zvenčí otevřít. Skla jsou 
vyrobena tuzemskými dodavate-
li s tloušťkou 6 mm, bezpečnost-
ní, tvrzená. Na systém OPTI-
MI®- KVADRO® je poskytována 
záruka 5 let. Zasklívací systém je 
po celou dobu pravidelně certifi-
kován.
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 Mnoho domácností věnuje dostatek 
pozornosti uvažování o tom, jaký způ-
sob vytápění pro svůj dům zvolit, pro-
tože náklady spojené s vytápěním ne-
jsou zanedbatelné. 

 Je příjemným zjištěním, že existují 
možnosti, které jsou kromě ekonomic-
kého hlediska rovněž ekologické. Z 
jakých zdrojů tepelné energie je mož-
no vybírat?

 Nejběžnějším zdrojem pro vytápění 
je v našich zemích zemní plyn. Z dlou-
hodobého hlediska je na zemní plyn 
pohlíženo jako na zdroj energetické 
závislosti dodávat surovinu z Ruska a 
Alžírska. Evropské zdroje plynu tvoří 
pouhá dvě procenta světových zásob. 
Tam, kde není zavedena plynofi kace, 
mohou lidé používat plyn kapalný ze 
zásobníku. 

 Při spalování propanu, butanu nebo 
jejich směsí nevzniká žádný pevný 
odpad ani saze. V případě, že se uživa-
tel bude chtít v budoucnu napojit k 
rozvodné síti, přestavba pro použití 
zemního plynu není nijak nákladná.

 Na ústupu jsou již tuhá paliva, jako 
je černé a hnědé uhlí nebo koks. Nao-
pak na vzestupu je dřevo. Pro životní 
prostředí je to plus. Při spalování dře-
va nevznikají téměř žádné emise SO2 
a obsah popelovin a dusíku je velmi 
nízký. Hodnoty CO2 jsou neutrální. 
Znamená to, že pro nárůst tuny dřevní 
hmoty je spotřebováno právě tolik oxi-
du uhličitého, kolik je ho vypuštěno 
při spalování stejného množství dře-
va. Velikou předností dřevní hmoty je 
fakt, že se jedná o tuzemský a obnovi-
telný zdroj energie.

 Dalším oblíbeným a pohodlným 
zdrojem vytápění je elektrická energie. 
S vytápěním pomocí elektrické ener-
gie rychle dosáhneme požadovaného 
výkonu a stejně snadno se výkon regu-
luje. Jedná se o nejluxusnější, ale na 
druhou stranu také o nejdražší způsob 
vytápění. 

 Elektrická energie se jeví jako čis-
tá a nezávadná k životnímu prostředí, 
ale její výroba představuje pro příro-
du jednu z největších zátěží.  Nejvíce 
elektrické energie produkují jaderné 
elektrárny. Zde hrozí podobný pro-
blém jako u zemního plynu. Tedy 
závislost na státech vlastnící zásoby 
uranu. 

 Největší naděje jsou vkládány do 
obnovitelných zdrojů. Jedná se o 
biomasu, bioplyn, tepelná čerpadla, 
tepelné solární kolektory nebo napří-
klad větrné elektrárny. Zatím jen asi tři 
procenta energie jsou získána z obno-
vitelných zdrojů, do roku 2020 to má 
být ale 20 procent.

 Surovina pro výrobu biomasy 
pochází zejména z odpadů vzniklých v 
dřevozpracujícím a těžebním průmys-
lu, jedná se například o dřevěné pelet-
ky nebo brikety. Ze zemědělské čin-
nosti je používána sláma z obilovin a 
olejnin, traviny či rákos. V budoucnu 
se slova ujmou rychlerostoucí a „ener-
getické“ plodiny, které jsou pěstovány 
přímo za účelem výroby biomasy.

 Tepelné čerpadlo dokáže využívat 
tepelnou energii obsaženou ve vnějším 
prostředí (ve vodě, v půdě, ve vzdu-
chu), čímž zvyšuje teplotu pracovního 
média.  -lm-
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