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ZAŘIZUJEME
Vybíráme správnou 
jídelní židli 

REKONSTRUKCE
Nové radiátory 
a sálavé panely

STAVBA 
Jak postavit příčku
snadno a rychle 
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KUCHYNÍ
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Vypínače nejsou nuda
Retro styl i strohý minimalismus – to znásobeno velkým množstvím barev 

a tvarů vykresluje širokou nabídku vypínačů a zásuvek na trhu. Ale nejde jen 
o design: neuvěřitelně se rozšířili i technické schopnosti vypínačů.

TEXT: JAN GOLDBERGER, FOTO: ARCHIV

NEOBYČEJNÉ MOŽNOSTI
Spolu s dobou se mění i náš pohled na vypínače a zásuv-

ky. Výrazná proměna zasáhla design, kde se objevilo mnoho 

nápaditých materiálových řešení (dřevo, kovy, sklo i beton). 

Mohlo by se zdát, že na vypínači nelze kromě designu mnoho 

měnit, ale opak je pravdou. Jedním vypínačem dnes můžete 

ovládat několik zařízení, využít stmívače, USB nabíjecí zásuv-

ky, radiopřijímače „do zdi“ a nespočetné možnosti podsvíce-

ní vypínačů i zásuvek. Rozsáhlou samostatnou skupinu zde 

tvoří vypínače dotykové, které spadají do tzv. inteligentní do-

mácnosti. Ty lze podle potřeby programovat a vy užívat funk-

ce a scény sestavené na míru konkrétnímu domu či rodiny. 

Zásuvky i vypínače lze pomocí společného rámečku sesta-

vovat do celků, jednotlivé rámečky lze rovněž snadno měnit 

podle aktuální výmalby a charakteru místnosti. 

1 Páčkový vypínač Vectis (OBZOR Zlín), kulatý rámeček z hliníku, dvě ovládací páčky, cena 1 261 Kč, www.obzor.cz
2 Vypínač Tango (ABB), střídavý, IP44, 81 × 81 mm, cena 175 Kč, www.hornbach.cz

3 Nástěnný porcelánový vypínač Colona (KATY PATY), smetanově bílá, cena od 1 098 Kč, www.katypaty.cz

1 2 3

Páčkový vypínač a zásuvka v dvojrámečku 
z designové řady Vectis (OBZOR Zlín), 
rámečky jsou magnetické, v různých 
kombinacích otvorů, www.obzor.cz
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INZERCE

Vypínač z řady Retro (OBZOR Zlín) 
s cvakacím vačkovým mechanismem 
uvnitř umožňuje ovládání tří světel. To vede 
k úspoře místa na stěně, www.obzor.cz
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1 Dotykový termostat TFT-Wifi (Fenix) snímá teplotu podlahy i prostoru, podlahová sonda 3 m je v balení, cena 3 335 Kč, www.fenixgroup.cz
2 Digitální termostat Eberle (OBZOR Zlín) lze zapojit jako podlahový, prostorový nebo kombinovaný, dřevěný rámeček Retro, cena od 3 622 Kč, www.obzor.cz
3 Termostat univerzální programovatelný (ABB), ovládací jednotka, nutno použít spínací přístroj, design Levit, cena od 2 314 Kč, www.nizke-napeti.cz.abb.com

TEPLO V OPRATÍCH
Termostaty ovládají nejrůznější topná zařízení (elektrický 

kotel, plynový kotel nebo podlahové vytápění). Pro jistotu si 

v každém případě kompatibilitu daného termostatu a topi-

dla ověřte ještě před koupí. Standardní pokojový termostat 

se instaluje zároveň s kotlem, ale není problém to provést 

i dodatečně. Pro výpadek proudu mívá termostat i záložní 

baterie, ale zde je dobré myslet i na zálohu pro kotel a obě-

hové čerpadlo. Dalším typem je zásuvkový pokojový termo-

stat, který zastrčíte do zásuvky poblíž kotle. Bývá jedno-

dušší a snadno ovladatelný. Posledním typem prostorového 

termostatu je bezdrátový termostat. Ten si koupíte i s mo-

dulem, který drátem propojíte s kotlem. Díky bezdrátovému 

spojení WiFi, GSM nebo OT (OpenTherm) můžete termostat 

umístit kamkoliv v bytě či domě v dosahu modulu.

1 2 3

BEZDRÁTOVÉ SPOJENÍ
Pomocí bezdrátového termostatu 

(Somfy) snadno snížíte výdaje za topení, 
např. funkcí Detekce otevřeného okna. 
Zajímavá je i pokročilá funkce učení se 
vytápěcích cyklů a teplotních specifik 

dané budovy. Existuje i v drátové verzi, 
www.somfy.cz

Prostorový termostat HRB NEA SMART 2.0 
(REHAU) s teplotním čidlem a čidlem vlhkosti 
využívá pro spojení rádiový provoz, 
cena 2 450 Kč, www.rehau.cz
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