
interiér  styl

antazie sice nezná hranic, 
přesto (nebo právě proto) 
platí: čím větší plocha má 
být obložena, tím spíše 

se vyplatí poradit se s designérem. 
Zejména pokud je v plánu investovat 
do obkladů vyšší sumu. Velkoformátové 
provedení by mělo být v souladu nejen 
se stylem interiéru, ale také s výhledem 
do budoucnosti. Domov se za deset, 
dvacet let může značně změnit z hlediska 
funkčnosti, technického stavu i stylu.

MATERIÁLY A DEKORY  
Nabídka obkladů je rozmanitá, v poslední 
době se často používá sklo a odlehčený 
beton, na výběr však jsou mnohé další 
materiály včetně keramiky, cihel nebo 
plastu. Mezi stálice samozřejmě patří 
dřevo a kámen a další velkou skupinu 
zastupují imitace. Díky tiskovým 
technikám může i lamino nést vzor 
kamene. Z betonu se zase dají vyrobit 
napodobeniny cihel nebo dřeva. Totéž 
platí pro dekorativní grafické sklo 
(grafosklo), které díky zalaminované 
potištěné fólii může představovat 
jakýkoliv jiný materiál. Tiskem se 
opatřují také obkladové desky z plastu 
a hliníku T.board, takže si lze vybrat 

Neomezené 
možnosti obkladů
Jak ozvláštnit interiér? Využijte obklady, nabízejí širokou škálu  

tradičních i neotřelých možností. Ať vsadíte na dekoraci celé zdi,  
nebo ji obložíte jen zčásti, vznikne originální řešení.

Text: Věra Rýzová     Foto: archiv firem
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Perforovaný dřevěný panel Screens  
(zde provedení dub) zaujme také samonosnou 
konstrukcí, rozměry 230 x 120 cm. Cena  
cca 7 250 Kč/m2. www.luxury-panels.cz



Nádherná struktura 
brazilské žuly 

Fusion black zdobí 
jeden rodinný dům 

zvaný Šumperák, 
realizace interiéru 

Vladimíra Litworová. 
www.v-latelier.cz FO
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Rektifikované 
obkládačky Index mají 
lesklý povrch s jemnou 
reliéfní strukturou, 
rozměry 30 x 90 cm. 
Cena 1 010 Kč/m2. 
www.rako.cz

Obklady 
nemusí být jen 

hladké. Plastické 
provedení představuje 

příjemné zpestření 
interiéru, přináší 

hravost a evokuje 
dojem pohybu.
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třeba mezi vzorem betonové stěrky nebo 
zkorodovaným plechem. „Zmiňované 
materiály by zejména v kuchyni 
a v koupelně byly příliš náročné 
na údržbu, kdežto T.board je hladký 
a stačí ho setřít. Nevadí mu ani vlhké 
prostředí, a navíc je lehký,“ vysvětluje 
Martin Dusík ze společnosti Trachea. 

Úžasně vypadají rovněž dekorativní 
fólie Sibu Design. Například Leather Line 
ze speciálního polystyrenu opatřeného 
PU povrchem vytváří efekt kůže, ale 
v nabídce jsou i výrobky připomínající 
semiš, krajku, měď a další. Kamenný 
obklad z jednoho kusu spolehlivě „vyrazí 
dech“ jakékoli návštěvě. 
Sázku na jistotu 
představuje masiv 
i dýha, kdo chce dřevo 
v trochu jiném provedení 
než obvykle, potěší ho 
perforované panely 
Screens. Z odlehčeného 
betonu zase mohou 
zaujmout obklady VHCT 
ve 3D provedení, ostatně 
trojrozměrné řešení patří 
mezi současné trendy. 

ROZMĚR 
V HLAVNÍ ROLI
Vhodně zvolená velikost 
obkladu dokáže opticky 
pracovat s prostorem, 
může ho zvětšit, zmenšit, 
nebo jen nenápadně dozdobit. Takzvaná 
mikromozaika mívá velikost 1 x 1 cm 
a s její pomocí se dají vytvářet originální 
obrazy. U keramických obkládaček je 
standardem široká škála rozměrů, nalézt 
lze také větší formáty jako 60 x 120 cm 
nebo dokonce 100 x 300 cm. To platí 
i pro jiné materiály, třeba sklo. „Dříve 
se skleněné obklady používaly spíše 
v menších rozměrech, často se instalovaly 
za kuchyňskou linkou a velkoformátová 
řešení přes celou stěnu nebyla příliš 
běžná. Dnes už je to vyrovnané, lidé mají 
zájem o obojí. Maximální rozměr, v němž 
lze obklady z grafoskla nebo lakovaného 
skla vyrobit, je 140 x 280 cm. Kdybyste 
chtěli ještě větší rozměr, dají se vzájemně 
napojit existující formáty,“ říká Petr Paksi 
z JAP Future.

Obkladový systém 
Efekta může nést 
různé materiály, 
v tomto případě se 
použilo grafosklo. 
Výběr motivu 
je na vás. Cena 
od 15 730 Kč/m2. 
www.japcz.cz

Designérka 
Hedvika Novotná 

oživila průchozí 
prostory laminovanou 
dřevotřískou v dekoru 

Cherry Piemont
značky Kaindl 

(rozměry 
280 x 207 cm, 

lze nařezat). 
www.novodesign.cz

Dekorativní panel z odlehčeného betonu 
Crystal PB 05 značky VHCT se nechal inspirovat 

tvarem broušeného krystalu, 120 x 60 x 4,5 cm. 
Cena na dotaz. www.bsdekor.sk
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Odlehčenou verzí obkladu na stěny 
se může stát T.board s hliníkovou 

sendvičovou konstrukcí s plastem.
Cena desky s potiskem T.overface 
od 4 707 Kč/m2. www.trachea.cz

Přestože 
obklady stěn 

mohou nabídnout 
i zvukově a tepelně 

izolační efekt, v první 
řadě mají plnit 

dekorativní 
roli.
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V maxi velikostech jsou k dostání i jiné 
materiály, Softixx (dřevotříska oboustranně 
opatřená HPL laminátem s nanopovrchem) 
dosahuje až rozměru 305 x 125 cm. Ovšem 
velký formát může působit praktický 
problém, jak ho dostat na místo. Designérka 
Vlaďka Litworová ze studia VL Ateliér 
design jednou řešila, jak dostat do patra 
rodinného domu nádherný kámen 
o velikosti 380 x 320 cm. Nakonec nebylo 
zbytí a nejprve se musel rozřezat na dva díly, 
které se následně v patře sesadily na stěnu.

KONTRAST, NEBO SJEDNOCENÍ
Záměr je jediné určující kritérium, zda mají 
obklady přitahovat pozornost, nebo naopak 
nenápadně zapadat do podoby místnosti. 
V dětském pokoji budou působit hravě 
barevné plastové panely, v obýváku někdo 
touží po kamenné stěně nebo hřejivém 
dřevě, moderní minimalistický interiér 
krásně unese dekorativní 
beton. Kontrastní obklady 
zpravidla dají více zabrat 
v navrhování optimální 
kompozice, zejména pokud má 
být výsledek barevně výraznější 
či pokrývat velkou plochu. 

Jednodušší cestu nabízí 
sjednocení obkládaček s dalším 
bytovým zařízením. Některé 
materiály na nábytková 
dvířka se dají použít také jako 
obklady, a jsou-li dostatečně 
tvrdé, může z nich být i deska 
stolu. Podobně funguje 
trojice povrchů podlahová 
krytina – obklad stěny – deska 
stolu. Velký efekt slibuje duplicita dekoru 
nebo přechod vzorů, například z nábytku 
na obklad. „V tomto případě doporučuji volit 
jednoho dodavatele, protože různí výrobci 
mají vlastní originální kolekce a nelze se 
spoléhat na to, že by dekory stejného 
názvu byly od všech identické,“ upozorňuje 
Martin Dusík. 

Ve sjednocení interiéru lze jít ještě dál. 
Výrobce grafoskla tvrdí, že není problém, 
aby u zákazníka doma nafotil dekor 
kuchyňské desky a jeho motiv přenesl 
na sklo, které bude následně použité 
jako obklad. Zdá se tedy, že minimálně 
z pohledu designu jsou možnosti obkladů 
téměř neomezené.  �

Z pěnových panelů 
Hello značky 
O!Bubble vytvoříte 
na stěně hravou 
dekoraci raz dva, 
stačí si vybrat barvy, 
rozměr 60 x 60 cm. 
Cena 750 Kč/kus. 
www.liniedesign.cz

Luxusní 
kožené obklady 

Hyperreal 
značky Studio Art 

ocení milovníci 
nekonvenčních 

interiérových 
řešení. Cena 

na dotaz. 
www.liniedesign.cz

Jak sladit interiér? Dřevěná krytina 
Ořech Groove značky Kährs zdobí nejen podlahu, 

ale využila se také na stěně, a ještě z ní truhlář 
vyrobil stůl. Cena 2 396 Kč/m2. www.kpp.cz
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