
interiér  styl

rávě jaro a léto vysloveně 
nahrávají tomu, abyste 

proměnili třeba i menší 
venkovní balkon či terasu v další 
obytný prostor. Dost možná pak 

půjde o nejútulnější místo vašeho domova. 

ÚKLID A PLÁNOVÁNÍ
Začněte s úklidem. Hlavně balkony 
mnohdy svádějí k tomu, aby se z nich 
stalo domácí odkladiště. Kolům 
a dalším užitečným předmětům 
najděte místo jinde a vyházejte vše, co 
opravdu nepotřebujete a skladujete jen 
z nostalgie. Na balkoně ponechte pouze 
nezbytné předměty, třeba venkovní 
klimatizační jednotku. A naplánujte 
si, jak tento prostor proměníte, aby se 
skutečně stal místem, kde budete rádi 
trávit čas. Tomu nahrává jednota stylu, 
který si zvolíte. Nevadí, když se bude lišit 
od zařízení vašeho domova, ale podstatné 
je sladění jednotlivých prvků, které 
uklidní mnohdy roztěkané myšlenky. 

Druhý obývák
Máte balkon nebo terasu? Zapojte je do hry a vytvořte z nich druhý obývák. 

Místo, kde budete relaxovat a mít přírodu doslova na dosah ruky.

Text: Marcela Škardová     Foto: archiv firem
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Zatímco otevřené 
ohniště na balkon 
přiléhající 
k bytu nepatří, 
stolní dekorace 
Melilla
evokující plamen 
se solárním 
napájením 
je bezpečná. 
Postavte ji 
na stůl nebo na zem. 
Cena 699 Kč. 
www.cellbes.cz

Vzorovaný bavlněný podsedák 
Andrea z Westwing Collection je 
oboustranný, aby vám zpříjemnil 
každou chvíli, kterou na balkoně 
strávíte. Cena 499 Kč za kus. 
www.westwingnow.cz



VYUŽIJTE 
KAŽDÝ CENTIMETR

Na zábradlí zavěste truhlíky na květiny, 
bylinky či drobnou zeleninu a ovoce. Stejně 

dobře můžete využít i stěny, na jednu třeba připevněte 
desku z tahokovu s otvory, do nichž zeleň zavěsíte. 

Nebo zvolte vodorovnou tyč, na ní se dá kromě květin 
upevnit rovněž osvětlení. Máte strop? Vyvrtejte do něj 
otvory na hmoždinky a pověste rostliny v nádobách. 
U prostornější terasy je efektnější volit velké květníky 

třeba na středomořské květiny, výběr je na vás. 
Nakonec ještě přidejte pěkné nádobí, nebo 

zůstaňte u toho, které máte v kuchyni. 
Plastové pomůcky jsou sice fajn, ale 

připravte si je, teprve až budete 
chystat party pro děti.

Ratanové křeslo Sundown má ručně zhotovený 
výplet a rám z lakované oceli. Je sice určené 
pro venkovní použití, ale není voděodolné, 
proto se doporučuje umístit ho pod stříšku. 
Cena 13 490 Kč. www.kare-shop.cz



Porcelánový talíř kolekce 
Aslaug white se bude hezky vyjímat 

na bavlněném ubrusu Daphney grey. 
Cena talíře 756 Kč, průměr 25,3 cm. 

Cena ubrusu 1 724 Kč, rozměry 145 x 250 cm. 
www.apropos-shop.cz
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OD PODLAHY
Měnit dlažbu či jinou krytinu nemusíte, 
možná postačí renovace. Využít lze 
nastavitelné terče, na něž se snadno 
připevní nová keramická dlažba. Když 
se ale ke změně odhodláte, zejména 
na terasách vypadá pěkně dřevěná 
podlaha z palubek, jimiž lze reálně 
vyhradit prostor pro relax, který 
po obvodu doplní třeba mulčovací kůra 
nebo kamínky. Anebo přidejte na původní 
dlažbu venkovní koberec. Prodávají se 
z přírodních i umělých materiálů, ty druhé 
jsou praktičtější. Ovšem 
i na nezastřešeném 
balkoně můžete 

mít koberec z umělého trávníku, jehož 
vlákna jsou příjemná na dotek, mnohdy 
si lze vybrat i různou výšku vlasu. Nebo 
to zkuste jinak a koberec vyměňte 
za piknikovou deku potaženou z jedné 
strany vodoodpudivým materiálem. 

NA MÍRU
Nábytek si vybírejte na míru svému 
životnímu stylu. Kdo venku rád stoluje, 
potřebuje stůl s židlemi či křesílky, ta 
jsou univerzálnější. Vyšší stolek se hodí 
i těm, kdo pracují z domova. Dáváte-li 
přednost hlavně relaxu, oceníte pohodlné 
křeslo s podnožkou nebo sedačku a třeba 
i venkovní knihovničku. Máte malé děti? 
I jim byste měli vyhradit určitý prostor 
a přidat bednu na hračky, na které 
můžou i posedět. Skříňka se hodí rovněž 
všem lidem se „zelenýma rukama“ 
na zahrádkářské pomůcky. 

Květináč Agatha z recyklovatelného 
polyetylenu zaujme tvarem 
připomínajícím květinu a udělá 
radost nejen dětem. Na výběr 
několik dvoubarevných i čistě 
jednobarevné provedení, od toho 
se odvíjí také cena. www.alax.cz

Na lodžii si vyberte zasklení, které se dá shrnovat na stranu, pak k němu lze 
přidat třeba i záclonu. Boční stěnu lodžie můžete odekorovat keramickým 

obkladem, na podlahu přidejte venkovní koberec. www.novodesign.cz

Ikonická židle Panton Chair, 
jejímž autorem je dánský designér 

Verner Panton, nás baví už pár 
desetiletí. Zaujme nadčasovým 

designem i tím, že se vyrábí 
z jednoho kusu polypropylenu. 

Cena 7 838 Kč. www.vitra.com
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Předem jen zvažte rozměry nábytku s ohledem 
na prostor potřebný pro pohyb. Často se totiž 
řeší, kolik lidí se vejde ke stolu nebo na sedačku, 
a zapomíná se připočítat místo, které je třeba 
na odsunutí židle nebo otevření balkonových 
dveří. A pokud nejsou balkon či terasa kryté, 
o to pečlivěji volte polstrování pro sezení, 
ideálně s výplní z rychleschnoucí pěny a odolnou 
potahovou tkaninou. 

SVĚTLO A TEPLO
Zařizujete-li terasu či balkon dodatečně 
a nechcete řešit vyvedení elektřiny, přeneste ven 
nabíjecí nebo solární lampy, lucerny a řetězy. Pro 
tlumenou zář a základní orientaci ve tmě jsou 
dostačující, přispívají k uklidňující atmosféře 
a mnohdy fungují i jako dekorativní prvek. Ovšem 
svítit může také zahradní nábytek. Kdybyste chtěli 
více světla, vyberte si nízkonapěťový systém, 
který dokáže navodit různé světelné scény a je 
bezpečný (jen nenechte ležet kabely na zemi, 
abyste o ně nezakopávali).

Když jsou večery ještě chladné, o teplo se 
postarají například infračervená topidla, plynové 
lampy či mobilní zahradní ohniště, je však třeba 
zvážit, zda jsou vaše venkovní prostory pro tento 
typ topení vhodné a jestli byste raději neměli 
sáhnout po teplé dece.

Aby tepla přes den nebylo zase příliš, pomůže 
stínění. Slunečníky a boční clony postačí na malé 
balkony, markýzy se hodí spíše na větší terasy 
a někde mezi stojí variabilnější sluneční plachty. 
Podstatné je, aby vám stínění poskytlo dostatečnou 
ochranu před sluncem a také soukromí.  �

�

Chtěli byste mít měsíc jen pro sebe? 
S pohovkou My Moon vytvořenou ve spolupráci 

s designérem Marcantoniem se vám tento sen 
může splnit. Sluší exteriérům i interiérům. 

Cena 27 790 Kč. www.lepatio.cz

Dřevěné bedýnky Buildify poslouží i jako truhlíky na balkoně. 
Dají se osázet kvetoucími rostlinami či bylinkami, zavěsit na strop či na zábradlí 
nebo postavit tam, kde máte místo. Cena 345 Kč za kus. www.hornbach.cz

�

Multifunkční svítidlo Philips Hue Lily z kolekce LowVolt můžete umístit 
kdekoliv ve venkovním prostoru. Dá se postavit na zem, zapíchnout do země 
nebo připevnit na stěnu. Cena od 2 479 Kč. www.philips-hue.com


