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Foto Paráda
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Připravila Lucie Němcová

Málokterý interiérový prvek dokáže místnosti
vtisknout takovou osobitost a atmosféru
tak, jako tapety. Kouzlí s měřítkem, barvami,
pocitovou velikostí pokoje, světlem, ale mohou
také výrazně zútulňovat a změkčovat. Jejich svět
je dnes úplně jiný, než býval, a tak se i u nás
začínají těšit nebývalé oblibě. Právem. Nechte se
inspirovat a dovolte fantazii, ať vás vede k té vaší
jedinečné esenci domova.

Tapeta svým vzorem
ovlivňuje měřítko
a vnímání prostoru
v pokoji. Snadno jej
můžeme zmenšit,
zvětšit, zútulnit...
Foto Lavmi

Neutrálním
vzorům sluší
odvážný barevný
akcent, který na
podkladu vynikne
Foto Epes Rádes

otázky pro

odborníka

Viktor Čikoš,
specialista
v oblasti tapet

Je rozumné tapetovat svépomocí?

Určitě je spousta šikovných lidí, kteří si bez problémů
tapetu aplikují sami, ale všeobecně vzato bych
doporučil vždy tapetování svěřit odborníkům. Každá
tapeta má totiž svá specifika. V případě jedné se nanáší
lepidlo na zeď, v případě druhé přímo na tapetu,
jedna má prostřih, druhá zase ne, a tak dále. Je nutné
rozumět značkám, které jsou vždy uvedené u každé
role tapety. Neméně důležitá je také příprava podkladu
– tedy stěny, na kterou tapetu aplikujeme.
Na co často při výběru a realizaci zapomínáme?
Jakých chyb se dopouštíme?

Jak už jsem zmínil v předchozí odpovědi, často máme
špatně spočítané množství rolí, které potřebujeme.
Některé tapety mají totiž prostřih, to znamená, že část
tapety musíme ustřihnout, abychom mohli sesadit vzor
na vzor. Když tento fakt opomeneme, může se stát, že
nám tapeta nevyjde.
Častou chybou je také nedostatečná příprava stěny.
Ta musí být naprosto hladká, jinak pod tapetou
nerovnosti vystoupí. Mylně si myslíme, že když
máme hrbol na stěně, tapeta jej schová. Tapetou
můžeme schovat pouze drobné prasklinky, nikoliv však
nerovnosti stěny.
Čím se nám mohou vymstít levné tapety?

Levná tapeta může být z materiálu, který se
poté špatně odstraňuje, pravděpodobně nebude
otěruvzdorná, bude barevně nestálá, či ve výjimečných
případech dokonce zdravotně závadná. Tapety bych
doporučoval vždy kupovat ve specializované prodejně,
kde znají původ tapety, výrobce i materiály, ze kterých
je tapeta vyrobena. Levná cena potěší na začátku při
nákupu, ale může se velmi vymstít při aplikaci nebo
pak během odstraňování tapety.
Jaké jsou zásadní rozdíly v druzích tapet? Jaké
vlastnosti kromě vzhledu vzít v potaz?

Druhů tapet je mnoho, od těch základních, papírových,
které jsou již pomalu na ústupu, až po žádané vinylové,
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vliesové, přes fototapety, tapety textilní, z přírodních
materiálů a tak dále. Tapetu je možné vyrobit i na míru
z fotografie nebo obrázku. Samozřejmě, že kvalita obrázku
musí splňovat určité parametry pro její výrobu.
Pokud chceme tapetu do namáhaných prostor, jako je
chodba nebo kuchyně, kde může dojít snadno k jejímu
znečištění, poohlížíme se po omyvatelné tapetě.
Vzhled tapety je také velmi důležitý a měl by zapadat do
celkového rázu místnosti. Pokud si nejste jisti, zapůjčte si
vzorník raději domů a vyzkoušejte tapetu na stěně nebo si
nechte poradit od odborníků.
Jak se oblast tapetování změnila v porovnání
s minulostí?

V době mého dětství existovaly jen papírové tapety,
které se pak dva dny škrábaly dolů, když chtěl člověk
povrch stěny obměnit. Byla to hrůza, proto kdo tapetu
aplikoval, většinou ji nechával na stěně i 10 až 15
let. Také se tapety aplikovaly přes sebe, to vše je nyní
minulostí.
Kvalitní tapetu poznáte už na dotek, materiál je silný,
některé mají i více vrstev. Tapeta pak díky technologii
výroby a síle materiálu jde krásně dolů. Také jednotlivé
pruhy se u kvalitních tapet sesazují přímo k sobě, bez
přesahu. Když se tedy pak díváte na celou vytapetovanou
stěnu, často ani jednotlivé pruhy nevidíte a vytapetovaná
stěna působí jako umělecké dílo na stěně.
Je možné využít nějaký jednoduchý program
pro simulaci výsledného vzhledu místnosti?

Existují přístroje, které vám tapetu ukážou ve větší ploše
na stěně. Fungují na principu projekce daného motivu
na bílou zeď a vy si tak lépe můžete představit tapetu ve
větší ploše.
Dále pak lze na přání ukázat klientovi motiv přímo
v 3D programu a ukázat vybranou tapetu v 3D vizualizaci
přímo v daném pokoji. Tato služba ale většinou bývá
zpoplatněna.
Jaká je životnost tapet? Jak je lze udržovat?

Životnost tapet závisí samozřejmě na podmínkách, ve
kterých budou tapety aplikovány. Například v dětském
pokoji bych nedoporučoval papírovou tapetu, ale raději
vinylovou, která je odolná proti špinavým ručičkám dětí.
Můžete ji snadno otřít.
Tím se dostáváme i ke druhé části otázky. Udržovat
obyčejnou papírovou tapetu příliš nelze, proto ji dáváme
na místa, kde nehrozí její poničení. Naopak omyvatelné
tapety jsou velmi vhodné i do zátěžových prostor, jako
jsou chodby, kuchyně nebo komerční prostory.
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Interiér, kde je motiv tapety
propsaný i v některých doplňcích,
působí harmonicky a sjednoceně
Foto Lavmi
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Oživení interiéru, kterého jen těžko docílíme výmalbou.
Drobné prasklinky na zdi tapeta snadno schová.

Použití tapety nemusí končit jen u stěny. Ze stejného motivu si
můžete nechat vyrobit stínidlo na lustr, lampičky či zbytek tapety zarámovat jako obraz. Motiv se tak ve stejné místnosti zopakuje
a vytvoří tak originální celek.

4.
5.
6.

Tapetou si snadno proměníte interiér, a to vše bez nepořádku.
Kvalitní tapetu snadno odstraníte bez škrábání, a jakmile vás
omrzí, snadno aplikujete novou.

Tapetou dokážete nejlépe vyjádřit atmosféru v místnosti.
Chcete vnést do interiéru přírodu? Použijte tapetu z přírodních
materiálů nebo tapetu imitující dřevo či kůži. Toužíte změkčit prostor? Použijte textilní tapetu. Luxusu naopak skvěle docílíte tapetami
s třpytkami, metalickými odlesky a podobně.

7.

Tapety mají dnes takové možnosti, že si můžete navrhnout svou
vlastní a mít tak v interiéru originální prvek, který vyjadřuje jen vás.

Tapeta a její vzor působí
v několika plánech,
které vnímáme v různém
odstupu. Zblízka může její
jemný detail dokreslovat
zátiší prostoru a být
takovým obrazem
Foto Epes Rádes

Jak na
tapetování
■ K tapetování si připravíme

vhodné lepidlo, které nám
doporučí prodejce a štětec
s válečkem. Dále pak laser
nebo vodováhu, váleček na
tapety, popřípadě kartáč na tapety,
vlhký i suchý hadřík, tapetovací nůž,
pravítko nebo lištu, metr a šikovné
ruce.
■ Nejprve je důležitá úprava stěny. Ta
by měla být naprosto hladká, suchá,
zbavená prachu. Před samotným
tapetováním je vhodné použít
penetrační nátěr, kterým docílíme
zpevnění a sjednocení podkladu.
■ Po nátěru penetrací se doporučuje
nejlépe 24 hodin stěnu nechat
proschnout a poté můžeme začít
s tapetováním.
■ Změříme si rovinu, kudy povede
první pruh. Buď pomocí laseru,
nebo olovnice. Naznačíme si první
pruh. Pozorně si přečteme návod
u dané role, kde nám výrobce říká
prostřih tapety a způsob aplikace
lepidla (na stěnu nebo na tapetu).

■ Většinou se doporučuje začít

tapetovat od směru světla, tedy
od okna, ale samozřejmě, že jsou
výjimky, kdy přihlížíme i k jiným
aspektům. Jednotlivé pruhy je
dobré si propočítat, aby nám dobře
vycházely jak na začátku stěny, tak
i na jejím konci. Předem si pruhy
nastříháme na výšku místnosti
a vždy necháváme malý přesah –
přibližně pět centimetrů.
■ Samotné lepení tapety začínáme
shora a válečkem na tapety
uhlazujeme od středu do stran tak,
aby byl vzduch vytlačen ven.
■ Vždy dbáme na to, aby vytlačené
lepidlo ze stran bylo co nejdříve
otřeno vlhkým hadříkem.
■ Nakonec pomocí tapetářské lišty
a nože seřízneme přesahy. A je
hotovo.
■ Po vytapetování nevětráme alespoň
24 hodin, aby tapety schly ve stálé
pokojové teplotě.

Dřevěné
ní zkoe ne rg etick é
e ko lo g i c k é s t av by

„Váš nový domov”
bungalow b 04

Zastavěná plocha: 122 m2
Podlahová plocha: 102 m2

bungalow b 05

Zastavěná plocha: 134 m2
Podlahová plocha: 110 m2

Barevného
souladu
a harmonie
docílíme, když
se v dalších
doplňcích
udržíme
v barevném
spektru tapety

Výška hřebene: 5,25 m
2 250 000 kč (dům na klíč)

Výška hřebene: 5,7 m
2 330 000 kč (dům na klíč)

Family F 03

Foto Epes Rádes

Zastavěná plocha: 70 m2
Podlahová plocha: 96 m2

Výška hřebene: 7,4 m
2 680 000 kč (dům na klíč)

www.domy-dnes.cz
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D r u h y ta p e t
Papírové – jednoduché nebo duplexní. Jsou
nejlevější variantou, ale mají některé nevýhody.
Lepidlo se nanáší přímo na tapetu a je třeba
počkat, až tapeta řádně zvlhne. Po natření se
mohou tapety lehce smršťovat, s čímž je třeba
počítat. Nehodí se do vlhkého prostředí nebo na
stěny, které praskají. Povrch papírových tapet
je strukturovaný nebo hladký. Bývají úplně či
částečně světlostálé, nemusíte mít tedy strach
z barevných změn sluncem. Cena se nejčastěji
pohybuje nejčastěji mezi 100 a 700 korunami
za roli.
Vliesové – z jednostranně impregnovaného
vlákninového materiálu, který umožňuje
nanášení lepidla přímo na stěnu. Pruh tapety
se tedy přikládá na zeď suchý a není třeba čas
na provlhčení. Při sundávání vliesovou tapetu
jednoduše stáhnete. Jsou rozměrově stabilní
a vhodné i do vlhkého prostředí. Při nanášení
však musí být zeď suchá. Cena se pohybuje
mezi 250 až 2000 za roli.
Vinylové – vyrobené z PVC, takže jsou odolné
proti vodě a snadné na údržbu. Vhodné i do
více zatěžovaných prostor jako kuchyně, jídelna
nebo koupelna. Cena se pohybuje nejčastěji
mezi 150 a 2000 korunami.
Textilní – jsou vyráběny z hedvábí, lnu, sisalu,
bavlny, papyru, vodního hyacintu, tkaných
banánových listů, celulózy a syntetických vláken.
Dělí se na tkané a netkané. Tkaniny se mohou
upravovat potiskem, barvířskými technikami,
vyšíváním, aplikací přírodní slídy, skelné drtě
či Swarovského křišťály. Jsou impregnované
látkami zabezpečujícími nehořlavost materiálu.
Představují vysoký standard úpravy stěn
a působí velmi elegantně a stylově. Do jisté míry
příznivě ovlivňují i akustiku pokoje. Pro údržbu
je nejjednodušší je vysát od prachu (nižším
výkonem), ale je možné použít i vlhký hadřík.
Cena se nejčastěji pohybuje mezi 300 až
1000 korunami za metr čtvereční.
Z přírodních materiálů - tato kategorie
tapet jde napříč jednotlivými skupinami ať už
papírových, textilních nebo speciálních tapet
se slídou, z kůže nebo kovového vlákna. Hlavním
prvkem je přírodní, nikoli uměle vyrobený
materiál. Nalezne mezi nimi tapety z ručně
vyráběného papíru, ze sisalového vlákna, vlny
či hedvábí.
Fototapety – jsou obrazové tapety nesoucí
motiv podle našeho přání. Ať už konkrétní
fotografií, nebo přírodní motiv, namalovaný
obraz… Jejich kvalita, cena i způsob aplikace
se odvíjí od zvoleného materiálu. Většinou
jsou papírové nebo vliesové. Fototapeta může
být vyrobena přímo na míru do konkrétního
prostoru v jakémkoli rozměru. Chceme-li
konkrétní fotku, musí mít vysoké rozlišení,
aby ve zvětšené podobě vypadala dobře.
■
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Je libo trošku exotiky?
S tapetami snadno
docílíme kompletní
proměny pokoje a dodáme
pocit exkluzivity a luxusu.
Pohrajte si s doplňky,
které ladí se stylem
a barvou tapety. Tím celý
interiér ještě povýšíte
Foto Paráda

Kombinace dvou odlišných vzorů, je již taková designérská vysoká a je třeba vybírat
s citem. Na obrázku vidíme příklad využití tapety na obraz. I takové řešení je možné.
Zařízení pokoje pak může být již velmi jednoduché a přesto místnost působí zabydleně
Foto Epes Rádes

