
SERVIS

příčky
MOŽNOSTÍ, JAK DĚLIT VNITŘNÍ PROSTORY, 

JE NESPOČET! KROMĚ PEVNÝCH PŘÍČEK 
SI MŮŽETE HRÁT SE ZÁVĚSY, PARAVÁNY ČI 
POSUVNÝMI STĚNAMI. DNES UŽ S NIMI 

MŮŽETE DĚLAT SKORO ZÁZRAKY.
PŘIPRAVILA KATEŘINA ČÍŽKOVÁ

Dekorativní 

a mobilní příčky 

využijte, pokud 

potřebujete prostor 

oddělit jen opticky 

nebo chcete-li mít 

možnost volby: 

chvíli soukromí 

a pak místnost 

otevřít. Výborným 

řešením jsou 

v situacích, kdy se 

nemůžete pustit 

do náročných nebo 

nákladnějších 

stavebních úprav. 

Instalaci závěsů 

nebo japonských 

stěn obvykle 

zvládnete lehce 

svépomocí, volně 

stojící paravány se 

obejdou dokonce bez 

jakékoli řemeslnické 

aktivity. Počítejte 

však s tím, že proti 

pevným příčkám 

na ty mobilní 

nepřipevníte 

poličky ani obrazy 

a neschováte do nich 

ani elektrické 

a instalatérské 

rozvody. Nadchne 

vás naopak jejich 

velká variabilita, 

s níž dokážou 

prostor dle potřeby 

členit a funkčně 

měnit. Nakonec, 

proč nemít každý 

měsíc jiný dělicí 

závěs podle nálady?
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Police Romboidale, 
Pietro Russo Design, 
lakovaný kov 
a dřevo ořechu, 
150 × 280 × 38 cm, 
Pietrorusso.com, cena 
na vyžádání
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Chcete-li 

mít doma minulé 

číslo 10/19, kde jsme 

psali o pevných příčkách, 

objednávejte na Send.cz/

casopisy/marianne-

bydleni.
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VÝHODY Čistí a zvlhčují vzduch 
v místnosti. V teplých dnech naopak 
okolí příjemně ochlazují. Rostliny pohlcují 
toxiny, které se uvolňují do interiéru 
například z cigaretového kouře, lepidel, 
barev nebo koberců a obecně mají 
příznivý vliv na psychiku lidí v okolí.
PAMATUJTE Alespoň minimální 
pravidelná péče o rostliny je nutná. 
Musíte počítat s tím, že budete 
stěnu pravidelně čistit, včetně 
zavlažovacího a odpadního systému. 
CENA Cena za m2 se pohybuje 
od cca 18 000 Kč.

Textilní panel Novel, polyester, cca 60 × 255 cm, 
Xxxlutz.cz, 399 Kč/ks

FO
TO

: A
R

C
H

IV
 F

IR
EM

SERVIS

TOMÁŠ GANIŠIN, VEDOUCÍ OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ, VERTI.CZ

„Mobilní stěny upevňujeme do stropu. Podlaha váhu stěny vůbec nenese, proto je nutné mít strop dostatečně nosný. 
V nových budovách bývají stropy většinou z železobetonové konstrukce, do níž se stěny kotví snadno. Obtížnější to 
bývá ve starších objektech, protože ty mají například dřevěné stropy anebo stropy s nedostatečnou nosností. I s tím si lze 
poradit, ale je nutné strop dostatečně ztužit. Při zpracování projektu je už potřeba statik, aby konstrukci správně navrhl 
včetně ukotvení. Nejčastěji se pak mobilní stěna kotví na ocelový I nebo H profil, navržený statikem.“

Vertikální systém Eco, recyklovaný plast, 
30 × 20 × 20 cm, Uk.wallygro.com, 64,15 £/sada 4 ks

J A P O N S K É  S T Ě N Y
Jde o vertikální látkové panely, které 
jsou upevněné do stropu pomocí ploché 
(obvykle hliníkové) lišty. Lišta má dvě 
až pět drážek, do kterých se zasouvá 
kolečkový pojízdný mechanismus. Pásy 
látky se k nosičům připevňují obvykle 
pomocí suchých zipů. Napnutí látky 
posuvných stěn zajišťují závaží zasunutá 
do dolní části panelu. Stěny můžete 
ovládat provázkem, tyčí nebo jednoduše 
tahem. Dražší variantou jsou stěny 
s elektrickým pohonem a dálkovým 
ovládáním. To se vyplatí v případě, že 
stěnou vymezujete větší prostor. 

M O B I L N Í  S T Ě N Y
Vybírat můžete stěny s různými povrchy, 
třeba z lamina, dýhy nebo dokonce 
s imitací betonu. Existují i prosklené nebo 
částečně prosklené. Posuvný systém je 
nejčastěji zavěšen na kolejnici na stropě 
– na zemi žádná kolejnice není. Máte-li 
snížený strop, pak je obvykle potřeba 
ocelový profil v úrovni podhledu, na nějž 
se kolejnice ukotví. Jednotlivé kusy lze 
do sebe různým způsobem „zacvaknout“ 
a také je variabilně skládat ke stěně. 
Posun je možný i poloautomaticky. 
Mobilní stěny z těžkých materiálů velmi 
dobře zvukově izolují.

VÝHODY Umožní vám snadno 
změnit dispozici interiéru a volit 
různé varianty prostorového členění. 
Můžete je třeba opatřit zrcadlem. 
Montáž stěn je čistá a rychlá. Posun 
modulů je tichý a nenáročný.
PAMATUJTE  Mobilní stěny využijete 
zejména ve velkých místnostech.  
Potřebují dostatek prostoru 
a kvalitní kotvení. 
CENA Záleží na výšce stěny, vybraném 
technickém řešení a konkrétním 
materiálu. Počítejte s tím, že ceny 
začínají na cca 16 000 Kč za kus. 

Posuvný systém Premium, JAP, kov, 2 kolejnice, 
na míru, Dverni-system.cz, cena dle zakázky

VÝHODY Oceníte široký výběr látek 
různých dekorů a materiálů, tiché 
posouvání panelů v lištách a snadnou 
instalaci. Od prachu očistíte panely 
vysavačem, v případě menšího 
znečistění otřete vlhkým hadříkem. 
PAMATUJTE Při nákupu se ptejte 
na údržbu dané látky – některé 
typy nelze prát v pračce.
CENA Odvíjí se od velikosti panelu 
a zvoleného materiálu. V základním 
provedení počítejte cca 400 Kč za panel. 
Cena pojezdového mechanismu se 
pohybuje od cca 1000 Kč za metr. 

Z E L E N É  S T Ě N Y
Umístíte je k již stojící stěně nebo 
samostatně do prostoru. Stěna může 
mít rostliny z obou stran. Často se ale 
„zády“ připevňuje k OSB desce upevněné 
na stěně nebo překryté sádrokartonovou 
příčkou. Držáky květin jsou většinou 
plastové a konstrukce je vyrobena 
z hliníkových profilů. Rostliny jsou ve 
stěnách obvykle pěstovány hydroponicky 
(bez půdy v živném roztoku) nebo 
v cenově dostupnější geotextilii. To 
eliminuje výskyt hmyzu v interiéru. 
Pokud je v místnosti klimatizace, 
umístěte stěnu dostatečně daleko.
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L Á T K O V É  Z Á V Ě S Y
Podle účelu dané místnosti vybírejte 

z látek plně zatemňovacích (ložnice), 

dekorativních (dětský pokoj) nebo 

třeba s voděodolnou úpravou (předěl 

kuchyňského koutu a obývacího pokoje). 

Snadno a rychle je do stropu připevníte 

pomocí garnýží nebo vodicích lišt. Lišty 

umožňují vést závěs různým směrem, 

například do oblouku, písmene L nebo 

přesně členit prostor mezi stojícím 

nábytkem. Závěsy je možné připevnit 

i na speciální teleskopické tyče, které se 

navrtají do stěny. Vytažením/zasunutím 

volíte jejich délku, navíc jimi lze otáčet.

VÝHODY Výběr materiálů je skoro 
nekonečný a se závěsy můžete pracovat 
zároveň jako s dekorativním prvkem. 
Nezmenšují prostor, snadno se instalují 
a i péče o ně je obvykle snadná. 
PAMATUJTE Zachytávání prachu nebo 
dalších alergenů na látkách může 
zvláště citlivým osobám vadit.
CENA Závisí vždy na materiálu, povrchové 
úpravě látky nebo její značce. Standardní 
látky seženete přibližně od 300 Kč 
za metr. Značkové luxusní se pak 
pohybují v řádech tisíců korun. Garnýže 
koupíte přibližně od 350 Kč za metr.  

ING. VĚRA NOVOTNÁ, SPECIALISTKA NA ZELENÉ STĚNY, MILT

„Zavlažování rostlin v zelených stěnách je řešeno automatickým 
zavlažovacím systémem, kdy jsou květiny zalévány v požadovaných 
intervalech. K tomu je nutné mít připojení na vodu a také na odpad. 
Voda se ve stěně pomocí cirkulačního systému automaticky obměňuje 
a zachytává se do vany umístěné pod zelenou stěnou.“
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RYCHLÝ RÁDCE PRO VÝBĚR PŘÍČKY 
PŘESNĚ K VÁM DOMŮ

1
Na začátku si dobře promyslete, 
zda vám bude dekorativní příčka 
opravdu stačit. Nepotřebujete 
prostor zvukově, tepelně nebo 
jinak izolovat? Není pro vás 
vhodnější spíše pevná příčka?

3
Důležitá při výběru je také 
velikost plochy, kterou chcete 
příčkou rozdělit. Na předěly 
menších prostor dobře poslouží 
paravány, do větších volte 
látkové zástěny či mobilní stěny.

2
Zohledněte možnosti upevnění 
mobilní příčky v konkrétní 
místnosti. Je stavebně připravená 
na vrtání do stropu? Unese váš 
stropní podhled plánovanou 
posuvnou stěnu?

4
Zohledněte i nároky na údržbu 
a bezpečnost zvažovaných 
variant. Ptejte se prodejců, jak 
lze konkrétní materiály čistit: 
vysavačem, vlhkým hadříkem, 
v pračce? Je soustava vhodná 
do dětského pokoje?

5 Cenu příčky ovlivňuje kromě 
materiálu i systém upevnění, 
ovládání (manuální/automatické) 
a velikost přepažované plochy. 
Vše si před nákupem změřte. 

PŘED NÁKUPEM
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I N S P I R A C E 
Ve dvou posledních 

číslech Marianne Bydlení 

jsme napsali vše důležité 

o příčkách. A na webových 

stránkách uvidíte, jak můžou 

vypadat třeba u vás doma. 

Podívejte se na nejhezčí řešení 

příček v rubrice Inspirace 

na Mariannebydleni.cz

P A R A V Á N Y
Podle potřeby konkrétního prostoru volte 

paravány zavěšené ze stropu, napevno 

fixované k podlaze nebo klasické, 

lehce přemístitelné. Na trhu najdete 

textilní, kožené, ratanové, dřevěné, 

provázkové, z lisované vláknité plsti, 

plátěné s fotopotiskem, čalouněné, 

ale i umělohmotné. Luxusní varianty 

paravánů jsou speciálně profilované 

a dokážou zvukově lépe oddělit daný 

prostor. Designově působivé jsou volně 

visící zástěny ve tvaru listů, květů nebo 

vloček. Jejich jednotlivé díly se jednoduše 

spojují k sobě bez použití nářadí. 

VÝHODY Na trhu jsou různá stylová 
provedení (orientální, moderní, historické 
atp.). S paravány stojícími na podlaze se 
snadno manipuluje, některé mají kolečka. 
Pokročilejší systémy tlumí hluk a zlepšují 
akustiku prostoru. 
PAMATUJTE Některé materiály jsou náročné 
na údržbu, informujte se na to při nákupu. 
CENA Odvíjí se od velikosti, materiálu 
i designového provedení. Od cca 
2000 Kč seženete ratanové paravány, 
od 3000 Kč plátěné. Cena netradičních 
volně visících zástěn ze skládaných květů 
se pak vyšplhá i do desítek tisíc korun. 

Závěsy, bavlněný samet, 150 × 300 cm, Hm.com, 
3999 Kč/2 ks

Paraván HS 302, bambus, 250 × 300 × 0,3 cm, 
Drstudio.cz, 2120 Kč
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