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JAK VYBÍRAT DùTSK¯
DOMEK NA ZAHRADU
Snad kaÏdé dítû touÏí nebo nûkdy touÏilo
byt velk˘m – mít nûco co mají „ti velcí“…
Tak co tfieba dÛm…domek…domeãek?
Tak proã tento dûtsk˘ sen nesplnit?
·ikovn˘ tatínek nebo dûdeãek si urãitû do-
káÏí poradit. Staãí se nechat inspirovat nû-
kolika v˘robci dûtsk˘ch hfii‰È a dûtsk˘ch
domkÛ u nás nebo v zahraniãí a ze dfieva
vytvofiit dûtem druh˘ domov „na zahradû“.

Pokud chcete vytvofiit domeãek na stromû,
bylo by dobré se drÏet urãit˘ch zásad:
1. pokud je strom Ïiv˘ – nikdy do nûj nefieÏ-
te, nezatloukejte hfiebíky nebo vruty. V‰e se
dá vytvofiit tak, abyste strom „obe‰li“, tj. vy-
tvofiili konstrukci okolo stromu, aby on slou-
Ïil spí‰e jako dekorace s mírnou podporou.
2. strom roste – pokud tedy nechcete
z domeãku mít za dva roky ‰ikmou vûÏ,
kterou se snaÏí strom vypudit ze své koru-
ny, pfiem˘‰lejte o jeho usazení dfiíve neÏ
zaãnete pracovat. Ideálním místem na umí-
stûní domku je silná, vodorovná vûtev, kte-

Kontakt:

HEROLD
dûtsk˘ svût a zahrada
BREZOVA u Umonina 3, 286 01
tel.: 724 733 937
www.skluzavky.cz

Pozvánka: od 1. 5. Vás zveme do nového show-
roomu dûtsk˘ch hfii‰È a domeãkÛ (pfiijìte si nakrmit
zvífiátka) Více na www.zemeher.cz

Dûtské domeãky mÛÏete samozfiejmû také
objednat ve specializovan˘ch firmách. Zde
by vám mûli odbornû poradit a vysvûtlit, co,
kde a kam se hodí. Na trhu je velké mnoÏ-
ství v˘robních nebo obchodních firem, kte-
ré se problematikou zab˘vají. Osobnû bych
dal pfiednost domeãku dfievûnému, pfied
plastov˘m z nûkolika dÛvodÛ:

Pocitov˘ – k zahradû více patfií dfievo
neÏ plast
Ekologick˘ – pfiestoÏe dnes je vût‰ina
plastÛ recyklovateln˘ch, pro likvidaci je
tfieba vynaloÏit více energie neÏ u dfie-
vûného.
Praktick˘ – vût‰ina levn˘ch plastov˘ch
domeãkÛ má velmi lehkou konstrukci a
tûÏko se toto vysvûtluje dûtem, které by
se rády podívaly za komín.

A jaké vlastnosti by mûl mít tedy –
opravdov˘ dûtsk˘ domeãek?

Dostateãnû stabilní s pevnou konstrukci
– aÈ uÏ stoji samostatnû na zemi, nebo

na „kufiích“ noÏkách, se zakotvením k ze-
mi (zavrtávací nebo zatloukací kotvy ne-
musí b˘t nutnû betonovány).
Okna (vãetnû okenic) i dvefie, která se
nechají zavfiít pfied zvûdav˘mi pohledy
dospûl˘ch.

Bezpeãné provedení je samozfiejmostí.
Evropská norma EN 71 pamatuje i na tyto
„drobnosti“. Pokud dûtsk˘ domeãek nebo
hfii‰tû je umístûno na vefiejnû pfiístupném
místû, musí splnit je‰tû nároãnûj‰í kritéria,
která vypl˘vají z normy EN 1176-7 2009.
Pokud v˘robce k domeãkÛm je‰tû nabízí
hrací prvky (lana, houpaãky, skluzavky aj..)
je iluze domova dokonalá.

Rada na konec?
Nechte v˘bûr na dûtech a mírnû je postrãte
tím smûrem, kammífií dno va‰í penûÏenky…
Na trhu jsou dfievûné domeãky od 3 000 Kã
aÏ do 50 000 Kã ( ale tady uÏ lze také strávit
noc v bezpeãí a bez obavy ze zmoknutí).

rá domek unese. Pak jen staãí nûkolik hra-
nolÛ, prken nebo palubek, vruty (hfiebíky
nepouÏívejte – dfievo pracuje a nejen Ïe
z hfiebíkÛ teãe po mûsíci rez, ale zároveÀ
hfiebíky rády „utíkají“ ze dfieva ven…) pro-
vazy, ‰indel a pár drobností a mÛÏete se
dát do toho…
Pokud si nevíte rady, urãitû se najde ve va-
‰em okolí truhláfi nebo tesafi, kter˘ kdyÏ mu
sdûlíte svoji vizi a ukáÏete tfieba obrázek,
vám s v˘robou pomÛÏe.
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