
interiér  styl

vrdit, že patina je 
momentálně v oblibě, by 
nebylo správné. Ona si 
totiž svou cestu na výsluní 

vybojovala už dávno. Dříve si lidé cenili 
kvalitního vybavení a pranic jim nevadilo, 
když se na něm podepsal zub času. Před 
lety bylo také populární vytvářet patinu 
vlastníma rukama, často se jednalo 
o dekorování drobných předmětů. 
Netrvalo dlouho a patinu si zamilovali 
rovněž výrobci. Právě díky nim můžete 
doma chodit po „jeté“ podlaze, věci 
ukládat do „použitých“ skříněk, vařit 
ve „staré“ kuchyni nebo si ozdobit peřinu 
„památečním“ povlečením. 

Někdo má rád nové věci, jiný zase ty, jež nesou jasné známky opotřebení. 
Obojí splňuje záměrně vytvořená patina.

Kouzlo patiny
Text: Věra Rýzová     Foto: archiv firem

T
K vytvoření nerovnoměrné barvy na zdi 

posloužily odstíny Indická step a Indický 
bílý čaj kolekce Colours Of The World, 

cena od 399 Kč/2,5 litru. 
www.dulux.cz

Hledáte domů doplněk s magickou 
přitažlivostí? Pověste si na zeď 
zrcadlo Pluto z poniklovaného hliníku 
o průměru 110 cm, cena 12 399 Kč. 
www.kare-shop.cz



Damaškové povlečení 
kolekce Awake 

s vytkávaným vzorem je 
z pravé egyptské bavlny 

a koupit ho můžete 
v klasické i prodloužené 

délce či francouzském 
rozměru (200 x 220 cm), 

cena od 2 591 Kč.  
www.veba.cz



Také k čalouněné posteli si 
můžete pořídit půvabný noční 

stolek z mangového dřeva 
s efektem patiny, který připomíná 

staré časy, cena 7 900 Kč.  
www.lepatio.cz
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PODLE VLASTNÍHO VKUSU
Proč se nedá souhlasit s tvrzením, že 
patří hlavně na chalupu? Těžko byste 
totiž hledali interiérový styl, který by si 
s patinou vůbec nerozuměl. U moderních 
vytvoří efektní kontrapunkt na solitérním 
předmětu, u stylů evokujících minulost či 
takových, které voní dálkami, hraje zásadní 
roli. A někde mezi nimi stojí oblíbený 
skandinávský styl, byť není problém 
zakomponovat patinu třeba i do eklekticky 
zařízeného domova. Neřešte, co si kdo 
myslí, a dejte na pocit, který ve vás 
vyvolává. A podle toho si ji užijte.

HODNĚ NA NÁBYTKU
Kouzlo záměrné opotřebovanosti se 
používá u nábytku z masivu, ale není to 
stoprocentní pravidlo. Patinou se mohou 
pyšnit i jiné materiály na bázi dřeva, 
třeba lakované. Základ pak představuje 
například MDF deska. „Často se 
upravuje frézováním, poté se stříkáním 
nanáší barva, která se ručně obrušuje. 
Na závěr se lakovaný povrch čistí, 
impregnuje voskem, a ještě se použije 
ochranný lak. Ten zajistí voděodolnost 
a stálobarevnost, takže o krásu patiny 
ani po čase nepřijdete,“ vysvětluje 
Martin Dusík ze společnosti Trachea. Ale 
můžete ji mít také na fólii. Jak vzniká? 
Odborník vysvětluje, že na dvířka ideálně 
z MDF desky, jež jsou zpravidla frézovaná, 
se lisuje fólie s dekorem. Poté se na fólii 
ručně nanese barva, která se stírá. Díky 
tomu částečně zůstává ve struktuře 
dekoru a věrně napodobuje dlouholetý 
proces stárnutí. Samozřejmě vám ale nic 
nebrání v tom zůstat „jen“ u dřevodekoru, 
ať už fóliovaného, nebo třeba 
laminátového. „Jejich velkou výhodou 
je nejen věrné napodobení přírodního 
materiálu, ale také snazší údržba,“ uvádí 
Petr Blažek ze společnosti Dřevojas.

Kuchyně Medina výrobce Bauformat 
zaujme sametově matným lakem 
s měděnou patinou. Na výběr je barva 
Magnolie, Arktická bílá a Pískovo-béžová, 
cena 25 838 Kč/bm. www.oresi.cz

Patina se v interiéru 
krásně uplatní také 
na drobnějších 
dekorativních předmětech 
značky Clayre & Eef, 
cena lucerny 3 156 Kč, 
cena budíku 776 Kč. 
www.apropos-shop.cz

Odolný laminátový 
dekor na koupelnové 

skříňce z řady Big Inn 
věrně imituje vzhled 

používaného masivního 
dřeva, přitom se snadno 

udržuje v čistotě, cena 
včetně dvojumyvadla 

od 27 890 Kč. 
www.drevojas.cz

Patina je jako stvořená pro 
ženy, jež stále řeší úklid. 
Na nerovném povrchu, 
který nese známky 
opotřebení, nejsou tolik 
patrné nečistoty.

�
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KRÁSNĚ „STARÁ“ PODLAHA
Také u krytin se efekt opotřebovanosti řeší různými 
cestami. Nejvíce možností nabízí masiv, který se katruje 
(ve dřevě se vytvářejí zářezy), kartáčuje (odstraňuje se 
horní měkčí vrstva) nebo třeba škrábe tak, aby ještě 
lépe vynikla přírodní kresba. Ovšem dřevo se může 
i opalovat nebo se metody kombinují, přičemž se 
využívá strojová i ruční práce. K patině přispívá rovněž 
bělení, výsledkem je zesvětlení podlahy. 

U syntetických krytin se dekor napodobuje pomocí 
tisku. Což může platit i pro dlažbu a obklady. Na hladký 
nebo strukturovaný povrch se díky digitálnímu tisku dá 
přenést snad jakýkoliv motiv imitující nedokonalosti, 
dojem zašlosti či úpravy povrchů zmiňované 
u dřevěných podlah. Další možnost nabízí dlažba 
z pálené hlíny, přirozeně zbarvená do cihlové či jiných 
odstínů, zpravidla červenohnědých nebo žlutohnědých. 
Na závěr se dlaždice opracovávají, aby získaly 
nepravidelný povrch v matu, lesku či pololesku.

Krásu kresby dřeva zvýrazňuje drásaný povrch 
masivních dvířek T.wood. Dostupné je zemité dubové 

provedení, nebo smrkové ve čtyřech odstínech, 
cena 6 728 Kč/m2. www.trachea.cz

OD TEXTILU KE STĚNĚ
Rovněž povlečení, závěsy, koberce a další zástupci 
interiérového textilu si velice dobře rozumějí 
s tiskovými technikami. Vzory mohou napodobovat 
staré dřevo, zašlý kámen nebo oprýskaný beton stejně 
jako rezavějící plech. Jinou možnost nabízí vytkávání 
dekoru při výrobě, což slibuje jednu zásadní výhodu. 
Vytkávané vzory vydrží velice dlouho v pěkném stavu, 
při běžném provozu se jen tak neoperou ani neponičí.

Výrobci zkrátka myslí na to, abyste nemuseli čekat 
dlouhá léta a dostali půvab dávných časů do interiéru 
hned. Nicméně pokud byste si patinování chtěli zkusit 
sami, pusťte se do toho, ostatně rukodělná tvorba 
je v kurzu. Raději však trénujte na drobnostech. 
Kdybyste zatoužili po patině třeba na stěnách, ať 
už jde o výmalbu nebo aplikaci dekorativní stěrky, 
vyplatí se nechat tuhle práci profesionálům.  �

Foliovaná dvířka T.classic nabízí 
různé druhy patinovaných dekorů včetně romantické varianty 

Scandia evokující severské končiny a nádech přirozeně 
opotřebovaného dřeva, cena 2 220 Kč/m2. www.trachea.cz

Polyesterový potah 
křesla Aunt Betty
evokuje dojem, 
jako kdybyste ho 
používali už mnoho 
let. Ocení ho 
zejména milovníci 
retro stylu, 
cena 30 190 Kč. 
www.kare-shop.cz

Vzhled industriálního 
betonu a dlažby typu 
cotto s charakteristickým 
„rámováním“ nabídnou 
slinuté glazované 
keramické dlaždice 
série Rebel, 80 x 80 cm, 
cena 942 Kč/m2. 
www.rako.cz



Přirozená kresba rustikální dřevěné podlahy 
kolekce Smäland od Kährs s dobře 
patrnými prasklinami a suky v přírodním 
oleji je ještě zdůrazněna kartáčováním 
a ručním škrabáním, cena 3 086 Kč/m2. 
www.kpp.cz

Možná jste si doma 
v komoře nebo na půdu 

schovali poškozené či staré 
předměty, k nimž máte citový 
vztah. Třeba by stačila drobná 
oprava a nový nátěr, aby zase 
sloužily a dělaly vám radost. 

A právě k tomuto účelu je 
patina jako stvořená, 
dokáže jim vdechnout 

nový život.


