
NÁVOD NA LEPENÍ SAMOLEPICÍCH TAPET 

 

Příprava před tapetováním  

Řádná a nepodceněná příprava povrchu zvoleného pro instalaci tapety je základem úspěchu. Před 

samotnou aplikací byste se tak měli zaměřit, a to zejména v případě renovace starého povrchu, na 

odstranění případných nerovností, zbytků barvy, starých tapet apod. Drsné plochy je nutné napřed 

přebrousit. Tapeta totiž přesně kopíruje povrch podkladu a každá taková nerovnost by byla vidět. 

Místo zvolené k tapetování musí být také zbavené veškerých nečistot, prachu, mastnoty apod., aby 

lepidlo na tapetě dokonale přilnulo k povrchu. Zároveň tím co nejvíce elimininujete tvorbu 

případných vzduchových bublin. 

Postup při tapetování 

Při instalaci tapety především na větší plochy vám doporučujeme lepení provádět ve dvou osobách – 

práce bude pohodlnější, zabere vám méně času a s výsledkem budete určitě spokojenější. 

Samotné lepení samolepicí tapety je jednoduché a nemělo by při dodržení níže uvedených kroků 

představovat žádný větší problém, i pokud žádné zkušenosti s lepením dosud nemáte. Ani nejlepší 

návod však nemůže nahradit pohled odborníka, a tak pokud si nejste montáží zcela jisti, obraťte se 

raději na specializovanou firmu. Chyby, které vzniknou nesprávnou instalací, nebudeme bohužel moci 

uznat. 

Co budete k lepení potřebovat: 

- provázek s olůvkem nebo laserovou vodováhu 

- tužku 

- zalamovací nožík a nůžky 

- pravítko nebo svinovací metr 

- gumový váleček nebo tapetovací stěrku 

- štafle 

Jednotlivé kroky lepení: 

1. V případě lepení tapety na stěnu si po celé výšce vyznačte první svislou vodící linku.  

2. Začátek tapety přiložte k vrchnímu okraji lepené plochy tak, aby ji o alespoň 2 cm přesahovala 

a odviňte potřebný pruh tapety, přičemž i u spodního okraje počítejte s přibližně 2cm přesahem. 

3. Od vrchního okraje tapety odlepte přibližně 20cm část podkladového papíru. 

4. Tapetu vyrovnejte do svislé polohy a odlepenou část tapety přilepte po celé šíři k povrchu. Jako 

kontrolní vodítko vám bude sloužit nakreslená svislá linka. 

5. Rukou, ideálně pomocí gumového válečku nebo tapetovací stěrky vyhlazujte postupně tapetu od 

jejího středu ke krajům, abyste zabránili vzniku vzduchových bublin. Pokud se přes veškerou snahu 

vzduchové bubliny objeví, stačí tapetu pomalu od povrchu odlepit a pak znovu pokračovat. 

7. Ponechané přesahy poté nožíkem pomalu odřízněte (v případě lepení tapety na zeď nejprve u 

horního a dolního okraje tapetu zatlačte pomocí tapetovací stěrky do rohů). 

8. Naše tapety dodáváme s 5mm přesahem, a tak každý další pruh tapety o tuto vzdálenost překryjte. 

Dbejte přitom na to, aby vzor tapety na sebe co nejlépe navazoval. Jednotlivé pruhy jsou z rubové 



strany číselně označeny zleva doprava a pro správnou návaznost vzoru je toto pořadí nezbytně nutné 

dodržet. 

9. Jako poslední krok pohledem, příp. omakem zkontrolujte, že tapeta po celé ploše dokonale 

k podkladu přilnula. Pokud narazíte na případné vzduchové bubliny nebo varhánky, nejprve je zkuste 

k povrhu rukou, gumovým válečkem nebo tapetovací stěrkou přitlačit a zahladit. Pokud se vám to i 

přesto nebude dařit, můžete použít špendlík, propíchnout je a přebytečný vzduch vytlačit. 


