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Věk a způsob života se na naší tělesné kondici 
neúprosně podepisují, i když vypadáme mladší než 
naši vrstevníci před 30 lety. Na přicházející stáří a s ním 
spojená omezení je proto vhodné připravit i domov. Zde 
je sedm největších zádrhelů, které bychom měli vyřešit.
text Jitka Horčicová foto archiv firem
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Platí tu otřepané: Kdo je připraven, 
není překvapen. Nebo aspoň ne 
tolik. Podle odborníků je ideální 
provést úpravy v interiéru nejpoz-
ději po padesátce. Představme si, 

že jsme průměrní občané České republiky, 
a tak se dožijeme 80 (muži), respektive 84 
let (ženy). Je naivní se domnívat, že budeme 
do vysokého věku plně pohybliví, a že nás 
hůl, berle či dokonce invalidní vozík oblou-
kem minou. Navíc budeme doma trávit více 
času.

Problém č. 1: dveře
Čím méně, tím lépe, a čím širší, tím lep-
ší. Do dveří o šířce 60 cm se ještě vejdeme 
s berlemi, lepší jsou 80–90cm a ideální pak 
100 cm široké dveře – alespoň ty vstupní. Ty 
by měly být zároveň bezpečnostní, případně 
s parametry protipožárními a kouřotěsnými 
či zvukotěsnými. „Třeba typ RC3 GOLIAS 
nelze prokopnout, odolají i 70cm páčidlu 
a mechanické vrtačce,“ doporučuje Petr 
Klíma ze společnosti Sapeli.

V interiéru jsou vhodnější lamelové a po-
suvné dveře – snáz se s nimi manipuluje 
a zaberou méně místa. Ty posuvné lze scho-
vat do stavebního pouzdra, na trhu jsou však 
i pouzdra bezobložková, skrytá. Další va- 
riantou jsou posuvné systémy. „Záleží 
na váze dveří, které mohou být celoskleně-
né, dřevěné či s moderní hliníkovou kon-
strukcí. A např. pojezdová kolejnice po-
suvného systému Premium se nekotví nad 
dveřní otvor, ale do stropu,“ vysvětluje Petr 
Paksi z JAP Future. Kdo zvolí dveře skle-
něné, získá i více světla, což se slábnoucím 
zrakem není k zahození. Navíc na ně lze ap-
likovat potisk podle vlastního výběru. 

Svou roli při otevírání hraje i kování. 
Madla zajistí bezpečný úchop a větší zá-
běr. Designér Roman Ulich z M&T doporu-
čuje i tzv. mušli: „Je téměř celá zapuštěna 
do dveřního křídla, a tak se po zasunutí 
dveří do pouzdra schová také. Nevyčnívá 
do prostoru, takže eliminuje možnost úra-
zu.“ Na trhu jsou rovněž dveře, které lze ote-
vírat v obou směrech, stačí do nich zatlačit. 
Může se stát, že se zamkneme na WC či 
v koupelně, ale pak nebudeme schopni se 
odemknout. Jistě potěší, když nás za pomoci 
šroubováku někdo z rodiny či sousedů vy-
svobodí – i proto je nutné vybrat vhodné 
kování u dveří do těchto místností.

Vyšší práh může znepříjemnit, či dokonce 
znemožnit cestu na balkon či terasu. Řeše-
ním je práh bezbariérový nebo tzv. nulo-
vý. „Bezbariérový práh nepřesahuje výšku 
20 mm, u nulového je to pouhých 5 mm,“ 
vysvětluje rozdíl mezi oběma typy, jež se 
uplatňují především u zdvižně posuvných 
dveří, Pavel Kašpar z firmy Vekra. 

Problém č. 2: Podlaha
Hlavními parametry při výběru podlahové 
krytiny jsou bezpečnost a snadná údržba. 
Celoplošné a kusové koberce drží teplo, ov-
šem s pomůckami, k nimž se nejspíš ve vyš-

 zkrocené žaluzie 
Otočný žaluziový ovladač řady Elegant 
usnadňuje ovládání elektricky řešeného 
stínění. Obzor, domovnivypinace.cz, 
cena od 436 Kč

 Hlavně bezpečně
Madlo Schulte se po smontování pouze 

zavěsí na vanu, kde zajistí oporu při  
vstupu i výstupu z ní. 

Hornbach, cena 575 Kč

 každý centimetr 
dobrý
Na vyšší toaletu se 
snáz usedá a také
se z ní snáz vstává. 
Kombiklozet Deep by 
Jika se zvýšenou výš-
kou 48 cm nebo 45 cm. 
Jika, cena 6 937 Kč

 variabilní 
santiago
Křeslo umožní měnit 
polohu ze sedu do od-
počinkové se záklo-
nem a podepřenýma 
nohama i nastavit 
opěrku hlavy. Lze ho 
opatřit aretovatelný-
mi kolečky, madlem, 
kapsářem či držákem 
na infuzi. 
TON, cena k doptání

i pro vozíčkáře
Prosklené dveře 
REDE 43 v bezfal-
covém provedení 
a s rozměry  
110 x 210 cm  mají zá-
rubeň Obtus a prak-
tické madlo. 
Sapeli,  
cena k doptání

život 
bezbariér

ším věku dopracujeme, roste riziko úrazu 
– zejména u kusových koberců. I když jsou 
vybaveny protiskluzem, stačí zakopnout, 
zachytit se holí... Milan Mrkáček z Krato-
chvíl parket profi proto doporučuje vinyly 
a minerální krytiny: „Nekloužou, nevadí 
jim vlhkost, nepoškodí se, když vám třeba 
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 Inzerce  

vyklouzne hrnec, snadno se udržují a mají 
desítky dekorů.“ Jako další variantu uvádí 
lakované dřevo. 

Keramické protiskluzné dlaždice poslou-
ží ve vstupní chodbě, v kuchyni, koupelně 
i na WC. Tím spíš, že kromě snadné údržby 
a odolnosti může jejich komfort zvýšit pod-
lahové vytápění. Vzhledem k dobré tepelné 
vodivosti a akumulaci tepla dlaždic i dalším 
parametrům umožňuje nastavit vytápěcí 
teploty na nižší hodnoty a šetřit energii. 

Problém č. 3: sezení
Smiřme se s tím, že praktičnost je nade vše. 
Barové židle v kuchyni, křehká designová 
křesla, nízké měkké sedačky a sedací vaky 
či taburety jsme si mohli dovolit dřív. Asi 
bychom na ně dokázali usednout i dnes (ač-
koli barové sezení vyžaduje jistou fyzičku), 
ale kdo nám pomůže vstát? Křesla i pohov-
ky by proto měly mít výšku sedáku ales-
poň 45 cm, tvrdší čalounění, pevné vyšší 
područky a opěrák, oceníme i podnožku. 
„U židlí je ideální výška sedáku 50 cm, jeho 
rozměr pak 50 x 50 cm. Důležitá je stabi-
lita a masivní materiál. A také ze židle se 
lépe vstává, má-li područky. Při stolování 
bych proto doporučil klasickou výšku stolu  
74-76 cm,“ radí Dušan Všelicha z Oresi.

Problém č. 4: ležení
Trojice rám postele, rošt a matrace je pro 
klidný spánek klíčová. Náročnější bude 
i uléhání a vstávání. Výška postele by se 
proto měla pohybovat mezi 55 až 65 cm. Při 
koupi je dobré vyzkoušet, zda hrana mat-

race sahá pod hýždě, a při sedu jsou chodi-
dla na zemi a kolena ohnutá v pravém úhlu. 
Taková postel šetří kyčelní klouby. Nemé-
ně důležitá je její stabilita, absence ostrých 
hran a časem i bočnice. To vše nahrává po-
steli z masivu. Čela na obou stranách postele 
zajistí, že ve spánku nepřijdeme o polštář 
a přikrývku. 

Polohovací a komfortnější elektricky 
ovládaný polohovací rošt uleví bolavé pá-
teři, unaveným nohám, usnadní dostat se 
z lehu do sedu, ulehčí dýchání... Správná 
matrace je prodyšná, zajistí vhodné rozlo-
žení váhy a sníží tlak na organismus. Má-li 
vyztužený obvod, bude se z ní lépe vstávat 
a ve spánku jen tak nesklouzneme. Tvrd-
ší matrace usnadní obracení se ve spánku, 
měkčí uleví při artróze kloubů – nejvhod-
nější jsou matrace ze studené pěny či latexu 
s odnímatelným potahem, který lze prát. 

Problém č. 5: osvětlení
Vyšší věk rovná se horší zrak a možnost 
pádu. „Vhodná jsou proto pohybová čidla, 
aby člověk nemusel potmě složitě hledat 
vypínač. Nedoporučuje se používat bodo-
vé osvětlení – zejména v kuchyni, lepší je 
použít kontinuální osvětlení pomocí LED 
pásku, jež zajistí dostatečnou intenzitu svět-
la na pracovní ploše,“ radí Dušan Všelicha 
z Oresi. „Inteligentní elektroinstalace může 
mít integrovaný akustický senzor – čidla re-
agují nejen na pohyb, ale i na zvuk,“ dodává 
Lenka Vodicová ze společnosti Obzor Zlín.

Problém č. 6: vaření
Přemisťování, byť jen na domácí půdě, 
bude čím dál náročnější, třeba i při slévání 
vařených brambor. Ideální kuchyň má pů-
dorys do L či U, dřez je blízko varné desky, 
varnou plochu níž než pracovní a troubu 
i mikrovlnnou troubu ovládneme i vsedě. 
„U spodních modulů linky dejte přednost 
plnovýsuvným zásuvkám před klasickými 
dvířky – to platí i pro skříně v celé domác-
nosti. Není třeba se k nim tolik ohýbat a vše 
je v nich hned vidět,“ radí Dušan Všelicha. 
V rohových částech se vyplatí karusely – 
otočné výsuvné drátěné koše na uložení 
nádobí. „U pracovní plochy by se mělo dát 
sedět, třeba na zvýšené židli, stačí zmenšit 
hloubku spodních modulů nebo některé 
vynechat,“ doporučuje Všelicha.

Problém č. 7: hygiena
Otázku, zda vanu či sprchový kout, za nás 
vyřeší naše tělo. Kdo zvládne vanu, měl by 
si pořídit sedátko přes ni a protiskluznou 
podložku a madlo, ty usnadní vstup i výstup 
z ní. Ideální je však bezbariérový sprchový 
kout, který by měl mít kvůli možné ztrátě 
stability mírný sklon odtoku. 

Místo vaničky ve sprše doporučuje zá-
stupce značky RAKO Tomáš Heřman pro-
tiskluzné dlaždice s odtokovým žlábkem 

a místo dveří jednoduchou skleněnou zá-
stěnu, tzv. walk-in. „Podmínkou je bez-
pečnostní kalené sklo – až pětkrát odolnější 
vůči nárazu než sklo klasické,“ připomíná 
Petr Paksi. „Dlaždice by měly mít proti-
skluznost třídy B či C. Uplatňují se tu kromě 
větších formátů i ty mozaikové,“ doplňuje 

Heřman. Mají více spár, voda tedy snáz od-
téká a dlažba je na povrchu sušší. Chybět by 
tu nemělo madlo a sklopné sedátko ve výši 
50 cm nebo výškově nastavitelná stolička. 

Termobaterie ohlídá, aby se sprchování 
neproměnilo v tepelný šok, jakmile se třeba 
spustí pračka, a zajistí stálou teplotu  vody. 

Snížená pohyblivost a pomalejší reakce 
= vyšší riziko úrazu. Co s tím? „Zvolte oblé 
hrany nábytku včetně vnějších hran zásu-
vek a otočných dvířek, a umývadlo doku-
lata,“ radí Petr Blažek z Dřevojasu. Komfort 
zvýší i bezúchytkové provedení či tzv. nevi-
ditelné úchytky u nábytku – nahradí ty, jež 
trčí do prostoru. „Problém lze vyřešit zkose-
nou hranou, která je skrytá kovovou krytkou 
v provedeních broušený hliník, broušená 
nerez či nerezová ocel. Je téměř neviditel-
ná a přitom poskytuje dostatek prostoru pro 
prst při otevírání,“ vysvětluje Martin Dusík 
z Trachey. „Člověk na vozíku uvítá umýva-
dlo ve slim verzi položené na desku – zís-
ká prostor pro nohy i ten odložný,“ dodává 
Jana Šlefrová z Ravaku. I v koupelně platí, že 
přednost mají plnovýsuvné zásuvky, ideálně 
osvětlené LED páskou.

Na toaletě časem oceníme, že WC mísa je 
výš, než bývala – ve výši 50 cm, že jsou u ní 
závěsná či sklopná madla, bidetové sedátko 
nebo alespoň bidetová sprška. 

Připraveni? Pak se není čeho bát. ● 
jitka.horcicova@mfdnes.cz

 klid, víme o všem
Doprala pračka i myčka, dopekla 
trouba? Jsou nedovřená dvířka mra-
záku?  I největšího zapomnětlivce 
probere červené světlo či upozorně-
ní na mobilu. Home Connect, Bosch, 
cena k doptání

cHytré ovládání
Systém GROHE SmartControl regulu-
je objem i teplotu vody, přepíná prou-
dy a uloží si i nastavení vody pro příště. 
Grohe, cena k doptání

 Walk-in
Sprchové kouty, jež se usazují přímo na pod-
lahu a jsou tak bezbariérové. Tvoří je jedna až 
dvě stěny z bezpečnostního skla a příslušný 
počet vzpěr. Ravak, cena dle typu

 více místa
Zasunout dveřní křídlo do stěny 

a usnadnit tak jeho otevírání třeba 
i vozíčkáři umožňuje stavební pouzd-

ro Norma.  JAP, cena od 8 182 Kč

 vše nadosaH
Koupelnový 
nábytek z řady 
ENZO lze doplnit 
protiskluzovou 
podložkou, aby 
i po otevření zů-
staly předměty  
na svých místech. 
Dřevojas,  
cena od  
13 900 Kč

tip redakce
Výškově nastavitelná elektricky 
ovládaná postel je drahá, lep-
ší je pořídit repasovanou (např.
wwwelektrickepostele.cz) nebo si 
ji vypůjčit třeba i včetně matrace 
proti proleženinám. Profi lůžka, 
křesla, jídelní stolky, hrazdu či toa-
letní křeslo splňující zdravotní nor-
my si lze půjčit na www.pujcovna-
linet.cz, kde poradí i s výběrem.

Pár dobře míněných rad navíc
● život usnadní nábytek na kolečkách – pojízdný noční stolek, křeslo, servíro-
vací stolek, postel.
● ne vždy je to, co je deklarováno jako pomůcka pro seniory, funkční – pozor 
třeba při výběru protiskluzné podložky do sprchy či vany.
● některé pomůcky může předepsat lékař – např. pomocná madla apod. V opač-
ném případě se vyplatí rozhlédnout se po těchto produktech např. v Hornbachu, 
Lidlu (sprchové stoličky, sedátka na vanu, bezpečnostní madla...) apod. Mohou je 
mít od téhož výrobce jako ve specializovaných obchodech, ovšem za nižší cenu.
● zkusme na to jít chytře – jsme moderní senioři, využijme moderní technolo-
gie. Např. Home Connect lze propojit s mobilem či tabletem. I na dálku zjistíme, 
co nám chybí v lednici, případně co jsme do ní vložili zbytečně (i co lze připravit 
ze surovin, jež máme k dispozici). Ubezpečíme se, že jsme vypnuli troubu, nebo 
ji jejím prostřednictvím vypneme. Poradí nám, jaký program zvolit u myčky či 
pračky, a doporučí servis či poradenskou linku na jednotlivé přístroje...
● žijete sami? zapomínáte? nevadí. Na trhu jsou žehličky, které se umějí vy-
pnout samy, stejně jako televizory (třeba Hisense), plynové desky, jež připome-
nou, abychom je vypnuli, plynové sporáky eliminující samovolné vypnutí, tedy 
i únik plynu (např. Mora), pračky, které se umějí nastavit na menší várky prádla, 
kompaktní myčky nádobí a bezpečné indukční varné desky (např. Electrolux)...
● inteligentní interiérová kamera rozezná členy rodiny a cizí osoby, na něž upo-
zorní, detektor kouře spustí alarm a ještě upozorní příjemce na smartphonu, jiný 
přístroj zase monitoruje kvalitu ovzduší a koncentraci Co2 (Netatmo). 


