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Je to fér – věk dohoní každého a s ním, což není fér, 
většinou i snížená mobilita. Ještě méně spravedlivé je, 
postihne-li vás horší pohyblivost dřív. V obou případech 
však k různým životním omezením přibude zásadní 
otázka: budu moci dál žít ve svém bytě/domě? 
text  Jitka Horčicová foto archiv firem
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ztraceno ve zdi
Dveře, které 
se zasouvají 
do zabudovaného 
pouzdra. 
Vekra.cz, cena 
dle konkrétního 
provedení

BezBariérový 
přístup

Ten zajistí 
plastový posuvný 

systém se 
zdvihem Schüco 

LivIngSlide 
zajišťuje díky 

zapuštěnému 
prahu. 

Schüco.cz,  
cena dle typu

sjednoceno
Vinylové krytiny 
WIneo 400 nabízejí 
jeden dekor (dekor 
Comfort Oak Mellow) 
ve třech různých 
tloušťkách pro různé 
výšky podkladu. 
KPP.cz, cena  
617 Kč/m2,  
lepená varianta

velkorysé a elegantní 
Bezobložkové stavební pouzdro Aktive 
Komfort nabízí interiéru bezbariérové řešení 
i prostorný dveřní otvor.  
Jappcz.cz, cena dle konkrétního provedení

Čísla, která pomáhají
●  50 cm – výška WC, sedáku 

v koupelně, postele
●  80 cm –  šířka dveří, volný prostor 

u WC mísy
●  75-85 cm – výška pracovní desky 

kuchyňské linky
●  70-90 cm – výška uložení velkých 

elektrospotřebičů
●  120-150 cm – výška horní skříňky 

linky
●  140 cm – výška úložných prostor 

skříní

Odpověď zní: ano, za jistých pod-
mínek. Těmi jsou náročné, nikoli 
nemožné úpravy interiéru, někdy 
i exteriéru. I v této bitvě platí, že 

kdo je připraven, není překvapen. Proto by 
na svůj komfort měli myslet i zdraví pade-
sátníci, nejspíš se totiž dožijí cca 74 (muži) 
až 81 (ženy) let. O holi či berlích lze ledasco 
zvládnout, co ale s invalidním vozíkem?

Problém číslo 1: PříStuP 
Sen o stáří na samotě u lesa ztratí kouzlo 
ve chvíli, kdy zjistíme, že chůze po ne- 
udržované cestě není ono, vstupní schůdky 
se překonávají jaksi hůř a na ložnici v patře 
můžeme zapomenout. Výhodu mají sídliš-
tě, kde je aspoň jeden vchod bezbariérový, 
a novostavby – móda nízkých domů bez 
patra má něco do sebe. V ostatních přípa-
dech lze instalovat plošinu pro vozíčkáře či 
schodolez.

Domov bez Problém číslo 2: dVeře a Prahy
Vstupní dveře paneláku a činžovního domu 
nevyřeší nic. Rodinnému domu pomůžou 
posuvná francouzská okna a bezbariérové 
či dokonce nulové prahy. „Za bezbariéro-
vý přístup se označují přechody, kde rozdíl 
výšek nepřesahuje 20 mm. U nulového pra-
hu je to pouhých 5 mm, ale jejich izolační 
vlastnosti se nesnižují – díky konstrukci 
s přerušeným tepelným mostem,“ vysvět-
luje Pavel Kašpar z firmy VEKRA. Potvrzu-
je to i Petr Herynek ze společnosti Schüco: 
„Dveřní systém AD UP s bezbariérovým 
zapuštěným prahem splňuje i standardní 
požadavky na vchodové dveře, tedy vodo-
těsnost a propustnost vzduchu.“ 

Běžný rozměr interiérových dveří je 60-
70 cm, s vozíkem oceníte aspoň 80 cm. Pro-
stor pak ušetří posuvné dveře. Lze je schovat 
do stavebního pouzdra, nebo ukotvit do zdi 
nad dveřní otvor. „Při volbě typu posuvů 

po stěně záleží na váze dveří, ty mohou být 
celoskleněné, dřevěné i s moderní hliní-
kovou konstrukcí,“ říká Petr Paksi z JAP 
Future. S posuvnými dveřmi se i lépe ma-
nipuluje, otevírání usnadní kování. „Třeba 
konstrukce mušle je téměř celá zapuštěná 
do plochy dveřního křídla, a tak se při za-
sunutí dveří do pouzdra schová také a eli-
minuje možný úraz. Madlo pak nabízí snazší 
uchopení a možnost většího záběru,“ radí 
Roman Ulich ze společnosti M&T. Pro kou-
pelnu či toaletu však doporučuje kování, 
jež umožní zamknout dveře zevnitř i ote-
vřít je z druhé strany. „Když si člověk uvnitř 
nemůže otevřít sám, dostanete se k němu 
zvenčí pomocí šroubováku, jímž se tzv. WC 
pojistka snadno otevře,“ dodává.

Problém č. 3: Podlahy
Vozíčkář ví, že největšími nepřáteli jsou ko-
berce a předložky. Špatně se po nich jezdí, 

hůř se udržují, předložky ,báječně‘ kloužou. 
Když už se podaří v interiéru prahy odstranit 
nebo je nahradit nízkou přechodovou lištou, 
chce to krytinu odolnou vůči zátěži, pro-
tiskluzovou, omyvatelnou, jež tlumí hluk. 
Než ji vyberete, zjistěte, zda není v kaž- 
dé místnosti jiná výška podkladu, zvlášť 
chcete-li jednotný dekor podlahy v celém 
interiéru. „Pro tyto potřeby máme kolek-
ci vinylových podlah 1FLOOR ,V‘ ve třech 
výškách. Jeden dekor si tak lze vybrat v le-
peném provedení s tloušťkou 2 mm, pro po-
kládku se zámkem v tloušťce 4,5 mm nebo 
na HDF desce se zámkem s tloušťkou 9 mm. 
Tři různé výšky nabízí i německá kolekce 
vinylových krytin Wineo 400,“ říká Milan 
Mrkáček z firmy Kratochvíl parket profi.

Jiný příběh je podlaha v koupelně 
a na WC. Ideální je keramická dlažba s kva-
litním protiskluzným povrchem, ten zajistí 
i za mokra vysokou bezpečnost, nejvhod-
nější je třída B či C. Dlažba se výborně čistí, 
nevadí jí bláto, písek, odolá kolům invalid-
ního vozíku i drápkům domácích mazlíč-
ků. A proč se doporučují menší keramické 
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dlaždice? „Dlažbu větších formátů může 
lidský mozek opticky vnímat jako pocito-
vě více kluzkou, i když při měření vykazují 
stejnou třídu protiskluznosti jako ty malé, 
jež navíc mají vyšší procento spárované plo-
chy na metr čtvereční. Spárami voda snáz 
odtéká a povrch dlažby je sušší. Nicméně 
velké formáty s novým ABS povrchem jsou 
příjemné na dotek, dosahují protiskluznosti 
R10/B při zachování výborné čistitelnosti“ 
vysvětluje Tomáš Heřman za značku RAKO. 
Ta nabízí kombinace větších a menších for-
mátů i v rámci jedné série. 

Komfort přinese podlahové vytápění, 
vyzařuje teplo na člověka i spodní část stěn 
a vzduch se dále ohřívá. Keramické dlaždi-
ce dobře vedou i akumulují teplo, sáláním 
se sdílí až 60 % výkonu, takže stačí nižší 
vytápěcí teplota. Lucie Willanderová ze 
společnosti Senesi doporučuje zabudovat 
i modulovatelné vytápěné žebřiny, ty rov-
něž prohřejí místnost, navíc vysuší ručníky 
a brání zamlžení zrcadla. 

Problém č. 4: KouPelna a WC
Člověk na vozíku potřebuje prostor a zase 
prostor. Pomůže, když odstraníte zbytné 
výstupky, věšáky, držáky, a nejen v kou-
pelně. Tu se vyplatí mít společnou s toale-
tou, namísto vany bezbariérový sprchový 
kout se sklopným sedátkem, stěny a dveře 
nahradí skleněná zástěna (tzv. walk-in). 
Na stěnu kolmou k sedátku patří ruční spr-
cha s pákovým ovládáním a termostatem, 
madlo, polička na mýdlo... U WC by neměla 
chybět madla po obou stranách a vedle mísy 

prostor pro vozík. Komfortní je sedátko s in-
tegrovanou bidetovou sprškou či vodovodní 
baterie s touto sprškou. Aby mohl vozíčkář 
k umývadlu, potřebuje ho vepředu vykroje-
né nebo umístěné na desce, nikoli na skříň-
ce, a s podomítkovým sifonem. U nábytku 
platí obecně – nejlepší, neboť nejpřehled-
nější jsou zásuvky. „Hledání pak usnadní 
osvícení zásuvek LED páskem,“ radí Petr 
Blažek z Dřevojasu. 

Problém č. 5: KuChyň
Měla by mít tvar písmene U nebo L. Pracovní 
plochu zvětší výklopné, resp. výsuvné des-
ky. „Pohodlné a praktické řešení skříněk 
zajistí výsuvné systémy. Uspoří námahu při 
otevírání, mají tlumené dovírání a nabíd-
nou dokonalý přehled o obsahu,“ říká Dušan 
Všelicha ze společnosti Oresi. V kuchyních 
se uplatní i výsuvné ledvinky, čtverhranné 
i otočné rohové koše (polokruhu či tři čtvrtě 
kruhu), nízké i vysoké výsuvné boxy, pořa-
dače na příbory a nádobí či třídiče odpadu. 

Potíž je s velkými elektrospotřebiči. „Po-
může velký displej pračky a automatický 
program, kdy stačí stisknout jedno tlačít-
ko a vše je nastaveno. Nebo když lze troubu 
spustit jen otočením centrálního voliče pro-
gramů na ikonu potraviny/typ ohřevu,“ radí 
Jana Neuszerová z firem Gorenje a MORA. 
Kvůli bezpečnější manipulaci má před-
nost elektrický sporák, nejlépe s indukční 
či sklokeramickou deskou. „U chladniček 
oceníte systém flexibilního uspořádání Cus-
tomFlex, jejž nabízejí chladničky z řady AEG 
Mastery. Dveře chladicího prostoru jsou vy-
baveny drážkami, ty umožňují snadné pře-
místění polic podle toho, co zrovna potřebu-
jete mít po ruce,“ vysvětluje René Kubaník 
z Electroluxu. 

Problém č. 6: obýVáK a ložniCe
I tady méně znamená více a nábytek musí 
něco vydržet. K nejnovějším a nejodol-
nějším materiálům patří nanolaminát 
SOFTIXX. „Odolá vodě, výkyvům teplot, 

otiskům prstů i silným nárazům,lze ho vy-
užít i na obklady stěn“ říká Martin Dusík 
ze společnosti Trachea. U skříní instalujte 
dolů zásuvky, nahoru na sklopnou tyč ra-
mínka. Opět platí – posuvné dveře skříní 
jsou výhra. U sedací soupravy i (nejlépe po-
lohovatelného) křesla je nutné, aby sezení 
i područky byly vyšší a čalounění nepříliš 
měkké, což usnadní přesun na vozík. 

Alfou a omegou ložnice je postel, tedy 
kvalitní matrace a polohovatelný, motorem 
ovládaný rošt, závěsným madlem nic ne-
zkazíte. „Nutná je měkká anatomická ma-
trace, ideálně označená jako zdravotní po-

můcka (Medical Device Class 1), jež zároveň 
udrží páteř v rovině. Má aspoň 4 cm paměťo-
vé pěny, ta správně kopíruje tělo a zároveň 
odstraňuje tlak na ně, čímž oddaluje tvorbu 
proleženin,“ vysvětluje Martin Vaškovic ze 
společnosti Magniflex. 

Stáří či nemoc nečekají, a když, tak možná 
setsakra blízko… Naštěstí se na ně lze včas 
vyzbrojit. ● jitka.horcicova@mfdnes.cz

 sezení na míru 
Souprava Pongau 
dle  přání klienta 
– od nastavitelné 
výšky a hloubky 
sedu přes 
polohování 
podhlavníků až 
k polohovatelným 
područkám či 
rozložení na lůžko.
asko.cz, cena 
dle konkrétního 
řešení

 Luxus z přírody
Matrace s bylinnými extrakty 
a potahem z bio bavlny nabízí 
duální komfort, tedy měkkou 
či středně měkkou stranu. 
Magniflex.cz, cena 31 990 Kč

 Budiž světLo 
Nástěnné pohybové čidlo 
Elegant s akustickým 
senzorem automaticky 
bezdotykově sepne osvětlení. 
domovnivypinace.cz,  
cena od 2 784 Kč

 na místa!
Umyvadlová skříň Enzo se zásuvkami 
a protiskluzovou podložkou, jež udrží vše 
na svém místě. dřevojas.cz, cena včetně 
umyvadla od 22 900 Kč

 šikovná Ledvinka
Jmenuje se Starcorner, unese 10 kg a je 
určená do skříňky o šířce min. 800 mm.  
Kuchyne-oresi.cz, akční cena 6 990 Kč

 Bezpečně  
Úspora místa a namísto kliky zapuštěné 

kování. Japcz.cz. Cena dle konkrétního 
modelu a provedení

 Bez námaHy
Madlo Lusy o délce až 65 cm umožňuje 

snadnou manipulaci s posuvnými dveřmi 
i ze sedu. Kliky-mt.cz,  

cena dle konkrétního provedení

Bezpečí a poHodLí
Bezbariérová koupelna Laufen 
Pro Liberty zahrnuje umývadlo 
s integrovaným madlem 
a závěsné WC rimless.  
laufen, cena za umyvadlo  
4 720 Kč, za WC 11 603  Kč

Bezpečnostní skLo
Sprchový kout 
Walk-in Double Wall 
pro invalidy tvoří 
dvě skla (90 cm) 
o tloušťce 8 mm 
a vstup o šíři WALK-
IN DOUBLE WALL 
80 cm. Při půdorysu 
170 x 90 cm pak 
lze do sprchy 
zajet i s invalidním 
vozíkem určeným 
do sprchy. 
ravak.cz, cena dle 
konkrétního řešení 


