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Možná to znáte, řadu let se 
díváte ve vašem paneláku na 
původní sololitové dveře, 
které už volají po změně. A ty 
zárubně... Co se tak pustit do 
renovace! Já to zkusila, sice po 
„žensku“, ale docela to ujde. 

 Lenka Kopčáková

Nejlépe, když si v bytě pro naše 
natěračské práce vyklidíme větratel-
nou místnost. Její dveře tedy bude-
me natírat jako poslední, abychom 
přechodnou dílnu mohli zavírat a 
bránili se zápachu z barvy. 

Doprostřed postavíme starý stůl 
nebo si seženeme malířské stojky. K 
práci se potřebujeme dostat ze všech 
stran. 

Vysazení dveří raději necháme na 
naší drahé polovičce, nebo si zjedná-
me ochotného siláka. Dveře položí-
me naplocho a jako první odmontu-
jeme kliku s podložkou. A pokud se 

nám již stará bakelitová klika nelíbí, 
rovnou ji i s podložkou dáme do taš-
ky a zamíříme do železářství. 

Zde si můžeme vybrat kliku 
modernější. Prodavače zajímá roz-
pětí mezi klíčovou dírkou a otvo-
rem na kliku a také, zda jde o pravé 
nebo levé dveře. Hledíme se i trefi t 
do otvorů na šrouby, aby nebylo tře-
ba převrtávat.

V obchodě s barvami si vybere-
me natěračské potřeby. Buď zvolíme 
barvu vodou ředitelnou, nebo bar-
vu syntetickou. Ta sice moc nevoní, 
ale má lepší výsledky. Pamatujme, 
že základová i vrchní barva musí být 
vždy stejného druhu. K syntetické 
barvě koupíme i příslušné ředidlo 
(S6006). 

Tmelíme a smirkujeme...
Pokud nemáme možnost povrchy 

dveří a zárubní obrousit elektricky, 
nezbývá nám, než se do toho pustit 
ručně. Hrubost smirkového papíru 
na kov a dřevo nám poradí prodejce. 
Hodí se nám i dřevěný hranolek, asi 
velikosti houbičky na nádobí. Přes 
něj totiž přeložíme uříznutý pruh 
smirkového papíru a jak přes hrano-
lek zabíráme větší silou, zdrsňování 
plochy jde lépe.

Na drobné opravy také budeme 
potřebovat akrylátový tmel a ostrou 
špachtli, určitě do nákupního koše 
přidáme i ochrannou malířskou pás-
ku. 

Menší vady na kráse dveří vysmir-
kujeme, ty větší musíme vytmelit. Po 
zatvrdnutí pak opravené místo lehce 
přesmirkujeme. Připravíme si takto 
k nátěru obě strany dveří.

Pak plochy vyluxujeme stejně 
jako podlahu, aby se nám do nátěrů 
nedostal prach. Podlahu ochráníme 
kartony nebo folií. I při opatrnosti 
se neubráníme občasnému skápnu-
tí barvy (ihned setřeme hadříkem, 
později to jde špatně i ředidlem). 

Malířskou samolepící páskou 
zakryjeme kraje skleněných výplní 
a přechodové plastové hrany, lepíme 
přesně vedle natíraných ploch. 

Barvu na dřevo si můžeme vybrat 
matnou s hedvábným efektem, nebo 
lesklou. Já jsme zvolila mat. To v 
obavě, že na starších opravovaných 
dveřích budou v lesklé variantě vidět 
případné nerovnosti. Po správném 
vytmelení kazů si to můžeme dovolit 
a lesklý povrch se také lépe udržuje. 

Odstín vrchní barvy vybíráme s 
rozmyslem, čistě bílá barva někdy na 
plném slunci jakoby zežloutne. 

O natěračská 
fi dlátka se staráme

Na vlastní nátěry potřebujeme 
střední a slabší štětec, které lépe 
vedou stopu, a malý natěračský vále-
ček s rukojetí. Pokud začínáme s úpl-
ně novým štětcem, prvně jej použije-
me na základový nátěr, protože 
zpočátku pouští štětiny. Když se to 
stane, štětinu odstraníme hned, třeba 
vyzvednutím jehlou.

Pro válečky platí, že čím jemněj-
ší váleček, tím hladší povrch nátě-
ru, a zároveň také méně nasáté barvy 
na jedno namočení. Mně se osvědčil 
váleček z mohéru, ale použít můžeme 
i levnější molitanový váleček. Namá-
číme jej v nádobě a barvu dávkujeme 
přejetím přes mřížku. Barvu musí-
me předem dobře rozmíchat a popř. 
naředit.  (Pokračování na str. 16)

I obyčejné panelákové dveře prokouknou

Vařečka versus štětec 
aneb Když se do natírání 

pustí žena...


