
interiér  styl

a některých tapetách se 
zdálky ani nedá poznat, 
že to není cihlová stěna, 
beton či kámen. Právě 
napodobeniny různých 

stavebních materiálů patří k velmi 
oblíbeným dekorům tapet. Stejně tak jsou 
už nějakou dobu v kurzu vzory imitující 
patinu, tedy navozující dojem, jako by 
se už léta používaly. Lidé se v dnešní 
době snaží vytvořit si alespoň doma oázu 
klidu a bezpečí s pocitem útulnosti, což 
patina dobře dokresluje. Nicméně ani 
nádech chladných povrchů jako efekt 
kamene, železa či keramických obkladů 
nestojí stranou zájmu zákazníků. Stálé 
oblibě se těší i rostlinné a grafické motivy 
od velkých květů po drobné vzory. 

Na tapetě
Tvrzení, že tapety jsou opět v módě, není přesné. Z našich domácností totiž nikdy 
nevymizely, jen se vlny jejich obliby různě přelévaly. Důvod je jasný: dokážou rychle 

(a poměrně levně) proměnit i zdánlivě obyčejný domov v nevšední.

Text: Věra Rýzová     
Foto: archiv firem

Italská značka Wall&decò nabízí také tapety 
ze sklolaminátu se systémem WET, které jsou 
vhodné do vlhkého prostředí. Cena na dotaz. 

www.marthistore.com

Vliesová fototapeta imituje betonovou omítku, 
což představuje aktuální trend dekorování 
interiéru, rozměry 375 x 250 cm. 
Cena 1 249 Kč. www.hornbach.cz

N



Vinylová panoramatická tapeta 
Everest od francouzského 
výrobce Casamance potěší 
milovníky horských vrcholů, 
rozměry 204 x 300 cm.  
Cena 23 841 Kč.  
www.alamaison.cz



Tapeta z kolekce Initiation 
francouzské značky Elitis kombinuje 

přírodní a geometrický motiv, jde 
o inspiraci vzory vintage obkládaček. 

Cena na vyžádání. www.lepatio.cz
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MOŽNOSTI MATERIÁLŮ
K nejpoužívanějším druhům patří 
vliesové tapety, které se vyrábějí 
z buničiny a syntetických vláken. 
Jedním z důvodů jejich popularity je 
snadná aplikace. Lepidlo se nanáší 
pouze na stěnu, a když se tapeta 
nepoloží přesně hned napoprvé, dá se 
s ní ještě několik minut manipulovat. 
Navíc vliesové tapety dlouho vydrží, 
jsou prodyšné a barevně stálé. 

Další skupinu tvoří vinylové tapety, 
kdy se na papírový nebo vliesový 
podklad nanese jedna či více vrstev 
plastu. Díky tomu mají tapety velmi 
dobrou mechanickou odolnost, 
jsou stálobarevné a omyvatelné. 
Od materiálu použitého na podklad se 
odvíjí způsob lepení.

Opomenout nelze ani klasiku, 
finančně nejdostupnější papírové 
tapety, které se vyrábějí jednovrstvé 
a dvouvrstvé. Při nanášení je však 
třeba lepidlem natřít samotnou 
tapetu, a jakmile dobře nasákne, pak 
i stěnu. Nízká cena se u papírových 
tapet projevuje v menší trvanlivosti 
a odolnosti oproti jiným materiálům, 
což ale není důvod se jim vyhýbat, záleží 
na záměru a místě určení. 

Dalo by se říci, že protiklad 
papírových dekorací z hlediska výdrže 
představují sklovláknité tapety. Jsou 
pevné, prodyšné a přitom vysoce 
odolné vůči mechanickému poškození, 
ohni i vodě a zabraňují vzniku plísní, 
takže se hodí do domácností alergiků 
a asmatiků. Sklovláknité tapety se 
často vyrábějí s plastickým vzorem, 
a snadno tak zakryjí menší trhliny nebo 
nerovnosti na stěnách.

Základní výčet materiálů je nutné 
doplnit zmínkou o textilních tapetách. 
Mohou být tkané i netkané a liší se 
původem vlákna (rostlinný, živočišný, 
chemický), podkladem či přítomností 
svrchního nátěru. Od toho se potom 
odvíjí aplikace a vlastnosti tapet. 

Dekor oprýskaných dřevěných 
palubek na vliesové tapetě 

PE-10-01-2 navodí milou 
atmosféru třeba na chalupě. 

Cena 449 Kč/role. www.vavex.cz

�

Zkoušíte tapety poprvé? Když si nejste 
jistí, jak budou vypadat u vás doma, 
začněte s jemným vzorem, třeba 
v podobě popínavé rostliny. 
Cena 341 Kč/role. www.e-color.cz

�

Vliesová tapeta 
Plane tree coral 

z kolekce 
Natur vás 

symbolicky vrací 
do přírody. Cena 

1 496 Kč/role. 
www.lavmi.cz

�



82  DŮM&ZAHRADA

KAM SE HODÍ
V klidových zónách netřeba dlouho 
přemýšlet, tapety jako dekorace ozdobí 
hlavní obytný prostor, ložnice a dětské 
pokoje stejně skvěle jako pracovny či 
chodby. Při pozorném výběru mohou doplnit 
také kuchyně nebo dokonce koupelny. 

Traduje se, že právě do vlhkých 
prostor a pro přímý kontakt s vodou jsou 
vhodné vinylové, sklovláknité, a dokonce 
i samolepicí. Podle Štěpánky Mottlové 
ze společnosti Vavex použitelnost tapet 
v koupelně nelze takto zobecňovat: „Tapeta 
musí být zcela voděodolná, proto se při 
výběru řiďte symbolem tří vlnek na etiketě. 
Aby totiž tapeta splňovala požadavek 
voděodolnosti, musí mít dostatečnou 
sílu vinylu vrchní vrstvy.“ A dodává, že 
do koupelny lze použít také sklovláknitou 
tapetu, pokud se ovšem ještě přetře 
voděodolným lakem. Samolepicí tapety se pro 
přímý kontakt s vodou obvykle nepoužívají. 

Zorientovat se ve správném použití lze 
právě podle symbolů uvedených na etiketě 
výrobku. Prozradí voděodolnost, světlostálost 
či třeba způsob sesazování vzorů. Navíc každý 
dobrý prodejce tyto symboly ochotně vysvětlí 
a také poradí, kolik rolí bude potřeba, které 
lepidlo je vhodné pro daný materiál a jak 
připravit stěnu na tapetování.

JAK BUDOU PŮSOBIT
Motiv a barevné provedení je třeba vybírat 
zejména s ohledem na plochu, kterou mají 
dekorovat, dále účel, jehož mají dosáhnout, 
a celkový styl zařízení interiéru. Tedy zda má 
tapeta interiér podpořit, nebo působit jako 
kontrast. Tapety se dají použít na všechny 
stěny v místnosti, jak se to dělávalo dříve, ale 
tím se ochudíte o jejich jedinečnost. Většího 
efektu lze dosáhnout aplikací na jedné nebo 
dvou stěnách, případně jen v určitém úseku – 
třeba když je cílem opticky oddělit jednotlivé 
zóny místnosti jako pracovní kout a postel 
v ložnici. Nemusíte se bát ani kombinace 
více dekorů v jednom pokoji, nicméně to 
už si žádá jisté výtvarné cítění. Vyplatí se 
přitom držet hesla: čím dekorativnější a větší 
je vzor, tím obezřetněji je třeba ho spojovat 
s dalším. Ovšem nikde není psáno, že různě 
vzorované tapety se musí sesazovat zásadně 
k sobě. Pokud zvolený nekonvenční přístup 
bude časem vyžadovat změnu, nic se neděje. 
S tapetami lze změny dělat snadno.  �

Zádveří panelákové garsonky 
prokouklo díky návrhu designérky 

Hedviky Novotné, která zkombinovala 
keramiku imitující plech s decentní 

tapetou. www.novodesign.cz

Vliesová fototapeta Golden Age Clouds
od Kek Amsterdam vás bude hlídat 
jako oko v hlavě, rozměry 196 x 280 cm. 
Cena 4 059 Kč. www.westwingnow.cz

Sladit tapetu 
s interiérovým 

vybavením 
nedá moc 
práce, jak 

dokládají barvy 
vliesové tapety 

Amber Rose 
od Casadeco, 

prodává se 
v rolích. 

Cena na dotaz. 
www.alamaison.cz

�

�



Dětský pokoj 
pomáhá hlídat 
velká tlupa tygrů 
na vliesové tapetě 
Grr, v barvě khaki 
nebo velbloudí. 
Cena 1 650 Kč/role. 
www.viabel.cz


