
Stavíme, bydlíme...
STRANA 16

Na Vysočině, s jarem ve vzduchu, 
končí čas odpočinku a dlouhých veče-
rů u krbu či pod dekou. Řada lidí nyní 
zahajuje očistu těla, zahrádkáři pomalu 
vytahují rýče a řidiči připravují auta a 
motorky. 

Při jarním úklidu byste ale nemě-
li zapomenout ani na váš dům či byt. 
Důkladnou revizí od sklepa až po 
půdu předejdete pozdějším vážnějším 
poškozením a díky malým opravám 
může vaše bydlení během jednoho 
odpoledne prokouknout tak, jako kdy-
byste se právě nastěhovali. 

Každý majitel domu dobře ví, že 
s každým metrem čtverečním navíc 
přibývá i práce. Na domě je stále co 
dělat. Většinou ale čekáme, až už jsou 
zásahy a opravy opravdu nezbytné. 
Zkuste to letos jinak a věnujte alespoň 
jeden jarní víkend vašemu bydlení. 

Prohlédněte důkladně všechno, co 
mohl v zimě poškodit mráz. Také 
zkontrolujte a bezpečně uložte vše, co 
do příští zimy nebudete potřebovat. 
Pokud je něco nutné vyměnit, investici 
dobře zvažte. 

Než se do čehokoliv pustíte, dům 
obejděte zvenčí a pořádně si ho pro-
hlédněte. Podívejte se důkladně na 
fasádu, okna i dveře. Prozkoumejte, 
zda někde neupadlo obložení, neo-
loupala se barva z plotu či zda nejsou 
v chodníku vydrolené díry. 

V domě se pak zaměřte především 

Zima končí a dům potřebuje kontrolu
na půdu. Ujistěte se, že vám ze střechy 
nezatíká dovnitř, ani že se vám v pod-
kroví během zimy neusadili nezvaní 
hosté v podobě myší či kun. 

Následně projděte i sklep a zkontro-
lujte, že veškeré zdivo vydrželo zim-

ní mrazy, nikde se vám neusadila plí-
seň a v pořádku jsou i okna vedoucí 
do sklepních prostor. Vyplatí se vzít si 
s sebou na obchůzku blok a udělat si 
seznam všeho, co je potřeba dát na jaře 
postupně do pořádku. 

Po zběžné prohlídce je potřeba 
zaměřit se na detaily. Například opo-
třebované těsnění u oken či nedovíra-
jící se dveře vás totiž, kromě nachlaze-
ní, můžou stát i nemalé peníze. 

 -lm-

STAVEBNICTVÍ
PROJEKCE
ZÁMEČNICTVÍE K O S

STAVÍME RODINNÉ DOMY, HRUBÉ STAVBY, NÁSTAVBY, PŘÍSTAVBY, OPRAVUJEME 
A REKONSTRUUJEME, ZATEPLUJEME A OPRAVUJEME FASÁDY, MONTUJEME 

SÁDROKARTONY, OBKLADY A DLAŽBY, VYRÁBÍME OCELOVÉ KONSTRUKCE, SCHODIŠTĚ 
A ZÁBRADLÍ, VRATA, MŘÍŽE, REGÁLY, OBRÁBÍME NA SOUSTRUHU A FRÉZCE, PROJEKTUJEME

tel.: 777 941 000

www.ekosbrtnice.cz
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