
Jak vybrat zimní zahradu
5 základních pravidel

E-book

Zimní zahrada splňuje celou řadu funkcí, na což má vliv její konstrukce 
a orientace. Je proto potřeba ji navrhnout tak, aby splnila do puntíku vaše 
očekávání. Přinášíme vám základní pravidla, jak zimní zahradu vybrat.
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Plánujete-li si pořídit zimní zahradu, je velmi důležité 
si ujasnit, co od ní očekáváte. Její účel a plánované 
využití jsou podstatnými parametry při výběru. 
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1 Ujasněte si, co od své 
zimní zahrady očekáváte 

Zimní zahrada může sloužit jako:
•	 Rozšíření obytného prostoru

•	 Může mít funkci obývací místnosti, ateliéru, pracovny, jídelního koutu atp. 

•	 Pomůže k vylepšení kvality vzduchu v domě

•	 V pasivním domě poslouží jako tepelný kolektor

Zimní zahrada se dá rozdělit podle 
toho, zda bude součástí domu nebo 
bude stát jako samostatná stavba 
v zahradě. Lze ji vytvořit i zasklením 
balkónu. 

Velmi oblíbené jsou v posledních 
letech zimní zahrady, které jsou od 
bytu odděleny stěnou. Mohou být 
vytápěné i nevytápěné. 
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Zimní zahrada by měla plynule doplňovat konstrukci  
domu. Ať už ji chcete k domu přistavět nebo ji plánujete 
jako součást novostavby, je lepší kontaktovat odborníka, 
který vám poradí, jaké technické a klimatické podmínky 
je třeba brát při jejím navrhování v potaz.
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2 Zjistěte, zda potřebujete 
stavební povolení

Stavební povolení
Se stavebním povolením je to u zimních 
zahrad neurčité, záleží na příslušném 
úřadu. 

Ve většině případů je potřeba 
provést alespoň ohlášení stavby. 

Výjimkou je zimní zahrada, která nemá 
žádné vytápění, její plocha nepřesáhne 
25 m2 a výška 5 metrů. 

Samostatně stojící stavba může mít půdorys až 
40 m2. Součástí musí být rovněž statický posudek, 
kvůli zatížení střechy. 

3 užitečné TIPY:
•	 Pečlivě vypracovaný projekt je klíčem k úspěchu

•	 Nejlepší volbou je nechat si postavit zimní zahradu na klíč

•	 Další možností je i tzv. stavebnicové řešení 
(sestavení svépomocí dle návodu)
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Ne vždy je možné si vybrat, na kterou světovou stranu 
bude zimní zahrada orientovaná. Je to však jeden  
z faktorů, který ovlivňuje, jak se v ní bude dařit květinám. 
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Důležitá je orientace 
na světovou stranu3

Orientace na JIH:
Je nejlepší volbou. Zahrada zachytí po celý den dostatek slunečních paprsků, a i v zimě se v ní 
budete cítit příjemně. V tomto případě je potřeba zvolit i vhodné stínění a správně naplánovat 
dostatečně dimenzované oddělení od zbytku obytného prostoru.

Orientace na výcHoD:
Východní strana je nepříliš oblíbená. Sluníčko je zde pouze v ranních a dopoledních hodinách. 
Během odpoledne a večera je už potřeba si prostor zimní zahrady vytápět, abyste dosáhli 
tepelné pohody. 

Orientace na ZáPaD:
Při orientaci na západ se zahrada prohřívá v průběhu odpoledne. V létě je důležité vhodné 
stínění i odvětrávání takto orientovaného prostoru. I ve večerních hodinách  
jsou v ní velmi příjemné teploty. 

Orientace na Sever:
Zimní zahradu umístíme na sever v případě, že má fungovat jako izolátor domu.  
Během dne je zde dostatek světla, nicméně je rovněž potřeba tento prostor vytápět,  
a to po většinu roku.  
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Pokud si chcete zimní zahradu postavit sami, je potřeba 
znát materiál. Každý materiál má určité klady i zápory, 
proto je potřeba vybírat skutečně pečlivě. 
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4 Zvolte vhodný materiál 

Dřevo:
 - získáte hezkou, moderní a vkusnou konstrukci, která je v souladu s přírodou
 - cca každých pět let je potřeba provést ošetřující nátěr
 - pro lepší statiku je lepší dřevo v kombinaci s hliníkem

PlaST:
 - má pouze minimální nároky na údržbu
 - pro pevnější konstrukci lze kombinovat s hliníkem
 - po čase vypadá zašle a renovace není možná
 - nízká pořizovací cena

HlIník:
 - vynikající statické vlastnosti
 - není vyžadována žádná péče
 - krásný vzhled
 - příznivá pořizovací cena

Zapomeňte na obyčejné sklo
Do zimní zahrady se absolutně nehodí klasické skleněné tabule. 
Mají po všech stránkách nedostačující parametry. Naopak zvolte reflexní 
nebo izolační skla, které jsou dvojité nebo trojité a jejich síla je minimálně 8 mm. 
Teplo propouštějí pouze minimálně, stejně tak dokonale izolují hluk  z vnějšího prostředí. 
Kvalitní zasklení musí rovněž v zimě unést tíhu sněhu. Alternativou  k pokrytí střechy je 
polykarbonát, který propouští dostatek světla, je odolný a velmi dobře izoluje.

Střecha
Nezbytné je také správně naprojektovat střechu. Ideální variantou je, když je střecha domu 
protažená a tvoří tak i střechu zimní zahrady. Toto však není možné vždy. Mějte proto na 
paměti, že čím je střecha zahrady nižší, tím více dochází k jejímu přehřívání.



Každou zimní zahradu je potřeba alespoň částečně 
zastínit, zejména pokud uvnitř pěstujete rostliny. 
Zabráníte tak spálení listů slunečními paprsky.  
Zvolit můžete vnitřní i vnější stínicí techniku.  
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Výroba a montáž zimních zahrad na míru

5 vyberte vhodné zastínění 

vnitřní stínící technika:
•	 rolety

•	 interiérové žaluzie

•	 baldachýny

vnější stínicí technika: 
•	 lehká střešní konstrukce 

v podobě markýzy

•	 venkovní žaluzie a rolety
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