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OBLOŽTE 
ZDI  DŘEVEM

VYCHUTNEJTE SI VÝHLED DO KRAJINY BARVÍCÍ SE PODZIMNÍMI 
ODSTÍNY, OBKLOPENÍ ČISTÝM DŘEVEM. TENTO PŘÍRODNÍ 

MATERIÁL VYTVÁŘÍ ATMOSFÉRU KLIDU, POHODY A BEZPEČÍ. 

dekor
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Povlak
z tkané biobavlny, 
www2.hm.com, 249 Kč

Pléd bavlna, IKEA, 799 Kč

Prkénka 
servírovací, 

elarte.cz, 570 KčOvčí kůže
IKEA, 
999 Kč

Prkénko 
gastrozone.cz, 

od 391 Kč

Svaté dřevo 
vykuřovadlo, 

naturesdesign.cz, 
648 Kč

nitřní dřevěné prvky  vyzařují pocit tepla 
a všechny interiéry přirozeně zabydlují. Aby 
krása přírodního materiálu vynikla, měli bys-
te při zařizování respektovat pár jednodu-

chých pravidel, díky nimž bude vše působit 
efektně a útulně.

Ideální je dodržovat hlavní zásadu – v jedné 
místnosti se mohou setkat maximálně tři druhy 

dřeva. Nejdůležitější je, aby podlaha celodřevěného 
interiéru byla buď ve stejném tónu jako obklady stěn 
a stropů, anebo s nimi výrazně kontrastovala. Totéž 
platí o nábytku. Příliš mnoho různých druhů a ba-
revných odstínů dřeva působí chaoticky. Při výběru 

dřevěného vybavení hledejte materiály, které  ladí. 
Podlaha, dveře, parapety a  nábytek spolu souvi-
sí, a tak použít na ně dohromady třeba dub, třešeň 
a mahagon je velká chyba. Jednou ze zásad totiž je 
volit dřeviny vycházející ze stejné barevné škály, jen 
v  jiné sytosti. Tedy například kombinovat dřevěné 
prvky, které spadají do stejné škály hnědých odstínů, 
jako je javor spolu s  kouřovým dubem a  ořechem. 
Nordicky stroze společně fungují různé šedé až čer-
né odstíny dřeva. Mezi ně patří antické a industriál-
ní úpravy dubu, šedý javor či tmavé betonové dřevo. 

Je rovněž důležité respektovat, jak působí rozdílné 
povrchové úpravy. Neopracované nebo jenom  hrubě 

S té dřevo

ZZ20_108-111_dekorDrevoKozesiny_H2 c.indd   109ZZ20_108-111_dekorDrevoKozesiny_H2 c.indd   109 22.09.20   8:4522.09.20   8:45



110 

dekor

PŘ
IP

RA
VI

LA
: Z

DE
Ň

KA
 S

KO
KA

N
O

VÁ
 N

ĚM
C

O
VÁ

; F
O

TO
: L

IV
IN

G
4M

ED
IA

 (6
), 

AR
C

H
IV

 F
IR

EM

opracované dřevo navozuje rustikální venkovskou at-
mosféru. Naopak leštěné lakované dřevo vzbuzuje 
luxusní dojem. Dále bychom měli respektovat, jak 
dřevo dokáže ovlivnit celkový vzhled prostoru. Ob-
ložení stropů vizuálně snižuje výšku místnosti. Tma-
vé tóny se hodí jen do velkých prostor, protože je op-
ticky  zmenšují. Palubky po celé stěně místnost zužují.

Aby dřevěný interiér sálal domácí atmosférou, 
využijte při jeho zabydlování přírodní textilie a umě-
lé či pravé kožešiny, třeba v podobě polštářků a pře-
hozů. Větší plochy dřevěných stěn zatraktivní roz-
měrnější tkaná nástěnná dekorace. Místnost dokáže 
oživit i jediný výrazný detail, například obraz v kon-
trastně laděném dřevěném rámu. ■ 

Polštář 
mongolská vlna, 
marksandspencer.com, 
1599 Kč

Puf 
Anna, pletený, 

westwingnow.cz,
3359 Kč

Dekorace 
na stěnu, 

westwingnow.cz, 
869 Kč

Kobereček 
bavlna, 

lahome.cz, 434 Kč

Miska 
mahagon, 

levierhome.cz, 
430 Kč

Vlněný obal 
oveckarna.cz, 559 Kč

Miska 
olivové 
dřevo, 
nila.cz, 
460 Kč

Kámen a sklo se s dřevem 
skvěle doplňují. 

Dekorace
na stěnu, 

westwingnow.cz, 
869 Kč
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INZERCE

J A K É  D Ř E V O 
V Y B R A T ?
DŘEVĚNÉ PRVKY DO INTERIÉRU MŮŽETE 
VOLIT PODLE VLASTNOSTÍ MATERIÁLU. 

Borovice Dekorativní pevné borovicové dřevo se 
hodí na krovy, stropní nosníky, okna a dveře, ale 
i na nábytek, kde vynikne jeho kresba.
Smrk Univerzální měkčí dřevo se obvykle použí-
vá na obklady stropů a stěn, schodnice i podlahy.
Modřín Mimořádně odolný a pevný modřín 
s krásnou kresbou je vhodný na obklady, podlahy 
i stolové desky. 
Jedle Dřevo mohutných jedlí je odolné vůči kyseli-
nám a alkáliím a v interiéru má univerzální využití.
Dub Typickou vlastností dubového dřeva je velká 
tvrdost a odolnost. To z něj činí skvělý materiál na 
podlahy, nábytek i vyřezávané artefakty.
Bříza Houževnaté světlé dřevo s jemnými leto-
rosty se nejčastěji využívá na obklady, parkety 
a nábytek, hlavně na stoly, židle a dveře skříní.
Lípa Lipové dřevo se dobře opracovává, a proto 
ho vyhledávají řezbáři. 
Buk Odolné tvrdé bukové dřevo slouží k výrobě 
nábytku i interiérových doplňků. Dobře snáší po-
vrchové úpravy lakováním a mořením.
Akát Houževnaté pružné akáty dávají ideální 
dřevo na domovní dveře a okna, schody a náby-
tek i do venkovních prostorů.
Javor Hedvábně lesklé dřevo z javoru je skvělé 
na podlahy a třeba i na sportovní nářadí.
Třešeň Velmi dekorativní dřevo třešní vynikne 
na obkladech stěn a stropů i na nábytku.
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