
Nejlepší křesla pro rok 2018 

 

Chystáte se doplnit nábytek ve svém bytě zajímavým křeslem? Máte představu, jak by mělo vaše 

nové křeslo vypadat? Rádi byste designový doplněk do moderního bytu, pohodlné křesílko, kam se 

můžete rozvalit při sledování televize, nebo raději ušák, ve kterém budete popíjet svůj čaj o páté a 

číst oblíbenou knížku? Anebo dokonce hledáte houpací křeslo na vaši verandu, abyste v něm mohli 

upíjet víno a sledovat západ slunce? 

 

Vybrat si správné křeslo, které bude lahodit vám i vašemu interiéru není tak jednoduché, jak by se 

mohlo zdát. Proto máme pro vás pár tipů, na co se při výběru zaměřit. 

 

Jak vybrat nejlepší křeslo ? 

 

Prvním krokem při výběru křesla by mělo být promyšlení místa, kam ho postavíte. Pokud bude 

křeslo v obýváku, bude určitě jiné, než ve studenstkém či dětském pokoji, pracovně apod.  

 

Stejně důležitou roli hraje vybavení vybrané místnosti. Pokud budete mít křeslo v obýváku, kde je 

většina nábytku v severském stylu, bude v něm dobře vypadat křeslo v moderním designu, ale 

třeba i ušák v tlumených barvách. Pokud však máte robustní koženou sedačku v historickém stylu, 

dejte pozor na křiklavé barvy, super moderní design atd. Zkrátka vyberte takové křeslo, které do 

vašeho interiéru skvěle zapadne a nebude v něm jako pěst na oko. 

 

Druhým krokem je měření. Vámi vybraný kousek může být krásný, designový, může se do vašeho 

pokoje výborně hodit, ale pokud bude příliš velký, dobrou službu vám neudělá. Proto si nejprve 

dobře změřte prostor, do kterého chcete křeslo postavit. Vejde se tam? Nebude křeslo nalepené na 

zdi? Bude se vám kolem něj dobře procházet? Když zakopnete o křeslo, nezpůsobíte si sice velkou 

bolest, ale příjemné to není. 

 

Dále je potřeba popřemýšlet, k jakému účelu vám bude křeslo sloužit a jak často. Chcete spíše 

zajímavý kousek do interiéru, který bude dobře vypadat na fotkách a udělá dojem na návštěvy, ale 

nebude se v něm sedět příliš často? Nebo hodláte své nové křeslo využívat každičkou volnou 

chvíli? Pokud v něm budete odpočívat často, určitě se zaměřte na kvalitu provedení sedáku i zad. 

Zjistěte si, jaké má odpružení, jak je tvrdé, jaký má sklon opěrky. Než křeslo koupíte, je vždycky 

lepší se do něj posadit a vyzkoušet ho osobně. I když si ho pak třeba objednáte on-line. 

 

Pokud v něm budete odpočívat a posedávat často, zjistěte si, zda má také pohodlné područky, 

opěrku hlavy, někdy i nastavitenou, a zda se k němu dá dokoupit taburet ve stejném designu. 

Zapomínat byste neměli ani na čalounění. Opět je dobré vědět, jak často budete křeslo využívat. 

Pokud v něm budete sedět často, volte kůži, ekokůži, nebo pevnou potahovou látku, která se hned 

tak neošoupe. U neomyvatelných povrchů si zjistěte, zda jde potah sejmout a vyprat. To oceníte 

především máte-li děti a domácí mazlíčky.  

 

Křesla ušák – Nejlepší pro rok 2018 

 

 

Název 

produktu 

Křeslo 

MEDINA 

Křeslo 

WOOD II 

Dkřeslo 

MONET 

Křeslo 

AMBER 

Křeslo CRUZ 

Kategorie Ušák Ušák Ušák Ušák Ušák 

Barva Šedá Světle 

hnědá 

Šedá  Zelená Světle hnědá 

Materiál 

potahu 

Potahová 

látka 

Potahová 

látka 

Potahová 

látka 

Potahová 

látka  

Potahová látka 



Výška 80 cm 107 m 105 cm 90 cm 108 cm 

Výška 

sedu 

40 cm -   -   -  -  

Šířka 80 cm 81 cm 91 cm 76 cm 95 cm 

Hloubka 80 cm 75 cm 92 cm  80 cm 95 cm 

Rozkládac

í 

Ne Ne Ne Ne Ne 

Hmotnost -   -  -  -  -  

Doplňky Vyšší nohy v 

dekoru dřeva 

Vyšší 

nohy, 

možnost 

dokoupit 

podsedák 

ve stejném 

vzhledu 

Vysoké 

dřevěné nohy 

Dřevěné 

nohy 

Polštářek v 

ceně, stejný 

dekor jako 

křeslo 

 

Jak vybrat křeslo – ušák? 

 

Jste milovníkem klasiky, rádi čtete, nebo se vám prostě jen líbí křesla ve stylu „ušák“? Není divu. 

Ušák je totiž legendou našich interiérů. Oblíbený byl v dobách našich babiček i prababiček a v 

dnešní době se zcela oprávněně vrací do módy. Koupit můžete retro modely, jenž se od těch, které 

znáte z dětství téměř neliší, ale seženete i ušáky v těch nejbláznivějších barvách, potahových 

materiálech a designech. Říkáte si, jak může mít ušák moderní design, když je to vlastně takový 

evergreen sedacího nábytku? Jednoduše. Fantazii se meze nekladou a nároky uživatelů jsou čím dál 

vyššší. A proto výrobci přichází s křesly, které splní každé naše přání. 

 

Ušák je takový kus nábytku, který udělá váš interiér zajímavým, ať už vyberete jakýkoli. Zpravidla 

všechny tyto typy křesel jsou na nožkách, některé na vyšších. V každém případě však umožňují 

pohodlné uklízení pod nimi. Pokud máte problém se vstáváním, ušák je dostatečně vysoký, aby vám 

tento problém usnadnil. Je to i díky područkám, které k němu patří stejně jako opěrky hlavy po 

stranách, díky kterým dostalo křeslo svůj název – ušák.  

 

K některým ušákům je možné dokoupit i taburet ve stejném designu, často rovněž na nožkách. 

Tady záleží na vaší představě a na prostoru, který pro křeslo máte. Pokud ho budete vybírat, platí 

stejná pravidla, která jsme si ukázali výše. Je potřeba vědět, do jakého interiéru ušák postavíte, 

kolik je v něm místa a jaký je stávající nábytek, jenž bude doplňovat.  

 

U čalounění nekoukejte jen na barvu a vzory potahů, ale i na praktičnost. Máte-li děti, psa, kočku či 

jiné domácí mazlíčky, zjistěte, zda je povrch omyvatelný, popř. zda jde potah sejmou a vyprat. V 

opačném případě by vám křeslo moc dlouho krásné nevydrželo a byly byste nuceni ho zakrývat 

dekou. A to by byla škoda, nemyslíte?  

 

Mimochodem, věděli jste, že ušák si můžete pořídit i z ratanu a hovět si v něm při letním opalování  

na terase nebo zahradě? 

 

 

Relaxační křesla – Nejlepší pro rok 2018 

 

 

Název 

produktu 

Relaxační 

křeslo FM - 

516LM 

Relaxační 

křeslo 

QR-13 

Relaxační 

křeslo 

SUAREZ 

Masážní 

křeslo 

AUREL 

TV křeslo 

RONALD 



Kategorie Reaxační 

křeslo 

Relaxační 

křeslo 

Relaxační 

křeslo 

Reaxační 

křeslo 

Reaxační křeslo 

Barva Hnědá 3 druhy 

barev 

látky/dřev

a 

Hnedá Béžová Světle hnědá 

Materiál 

potahu 

Potahová 

látka 

Potahová 

látka/dřev

o 

Potahová 

látka 

Pravá hovězí 

kůže/ 

ekokůže 

Potahová látka 

Výška 109 cm 102 m 84/95 cm 86 - 101 cm 106 cm 

Výška 

sedu 

-  41 cm  48 cm  -  -  

Šířka 85 cm 67 cm 90 cm 76 cm 77 cm 

Hloubka 173 cm 54 cm 60 cm  86 - 115 cm 92 cm 

Masážní Ano Ne Ano Ano Ne 

Hmotnost -  10 kg 25,9 kg 22 kg -  

Hlavní 

vlastnosti 

Relaxační 

křeslo, 

masážní 

funkce, 

naklápěcí 

funkce, 

elektrický 

pohon, 

praktická 

kapsa 

Lamelové 

relaxační 

křeslo s 

opěrkou 

hlavy. 

Možnost 

dokopit 

podnožku 

Polohovatelné

, elektrické, 

funkce 

vibrování a 

vyhřívání v 

oblasti pasu 

Polohovateln

é elektrické 

masážní 

křeslo  s 

podnožkou. 

8 masážních 

bodů 

Mechanický 

polohovací 

systém 

 

Jak vybrat nejlepší relaxační křeslo? 

 

Vybrat nejlepší relaxační křeslo může být trocu větší oříšek. Nejen že u něj platí všechna výše 

uvedená pravidla ohledně místa, velikosti, okolního nábytku a čalounění, ale navíc má i několik 

dalších kritérií, které je potřeba dobře promyslet. Relaxační křeslo může být polohovatelné, ať už 

ručně, nebo pomocí elektrického mechanismu, a může mít dokonce masážní funkce. 

 

Relaxační křesla se pořizují do běžných domácností, ale i pro domy seniorů, pečovatelské služby 

apod. Jejich výhoda je totiž v tom, že díky nastavitelné poloze si na nich mohou odpočinout i lidé se 

sníženou pohyblivostí. Pokud jsou celý den upoutaní na lůžko, mohou využít takového křesla pro 

změnu své polohy. Nejvhodnější jsou v tomto případě elektronicky polohovatelná křesla, která 

můžete ovládat dálkovým ovladačem. Člověk, který by byl jinak celý den v jedné poloze, ji může 

měnit podle potřeb.  

 

U těchto křesel se dá zdvihnout podnožka až do vodorovné polohy, nastavit podhlavník podle 

potřeby, nebo dokonce položit do vodorovné polohy zadní opěrnou část křesla. Chvíli můžete sedět, 

chvíli ležet, nebo si jen polodlně opřít nohy ve zvýšené poloze. 

 

Masážní relaxační křesla mají ještě přidanou hodnotu v tom, že vám uvolní zádové svaly a 

pomohou vám tak od nahromaděného stresu a ztuhlosti. Opět se dají regulovat pomocí dálkového 

ovladače a stejně jako u ostatních křesel k nim můžete využít i podnožku. 

 

Relaxační a masážní křeslo využijete ve své domácnosti i pokud jste zcela zdraví a váš pohyb není 

nijak omezen. Není nic lepšího, než se večer po namáhavé práci pohodlně natáhnout do svého 

křesla, nechat si masírovat záda a šíji a přečíst si oblíbenou knihu v poloze, která vám nejvíce 



vyhovuje. 

 

Relaxační křeslo nemusí být jen polohovatelné. Do této kategorie patří i oblíbená polohoupací 

křesla, na kterých můžete sedět v klidu, nebo se houpat – pérovat nahoru dolů. Provádíte tím 

pohyb, takže vaše tělo a svaly nezahálí a navíc relaxujete. Neznám nikoho, kdo by se do takového 

křesla posadil a dokázal zůstat v klidu. 

 

Polohoupacím křeslem se pomalu dostáváme k další kategorii, kterou jsou křesla houpací. 

 

Houpací křesla – Nejlepší pro rok 2018 

 

Název 

produktu 

Houpací 

křeslo 

GIBON 

Ratanové 

houpací 

křeslo 

AXIN 

Houpací 

křeslo 

SIVERT 

Houpací 

křeslo 

ROGER 

Houpací křeslo 

SIVERT 

Kategorie Houpací 

křeslo 

Houpací 

křeslo 

Houpací 

křeslo 

Houpací 

křeslo 

Houpací křeslo 

Barva Černá Koňak, 

nebo 

hnědá 

Krémová Černá Bílá/Šedá 

Materiál 

potahu 

Síťovina Ratan/Pot

ahová 

látka 

Ebony 

Březové 

dřevo/ 

krémový 

polstr 

Ekokůže Březové dřevo 

/Polstr 

Výška 76 cm 123 m 127 cm 89cm 90 cm 

Výška 

sedu 

-  -  -   -  44 cm 

Šířka 62 cm 57 cm 67 cm 64 cm 67 cm 

Hloubka 163 cm 99 cm 90 cm  105 cm 127 cm 

Masážní Ne Ne Ne Ne Ne 

Hmotnost 10,5 kg  -  11 kg 27 kg 11 kg 

Hlavní 

vlastnosti 

Relaxační 

houpací 

křeslo, 

kovové nohy  

Ratanové 

houpací 

křeslo + 

polstr 

Kombinace 

březového 

dřeva a 

polstru. 

Pohodlné, 

relaxační. 

 Houpací 

křeslo s 

taburetem, 

černá 

ekokůže a 

kovová 

houpací 

podnož 

Houpací, 

odpočinkové, 

kombinace 

dřevo a polstr 

 

Jak vybrat nejlepší houpací křeslo ? 

 

Houpací křeslo, je stejně jako ušák klasický kus nábytku, který měly v oblibě už naše babičky. A i 

když představa houpacího křesla vyvolává vidinu ovčí babičky, která plete a vypráví pohádky, ve 

skutečnosti je velmi pohodlné a návykové pro všechny generace. 

 

Houpací křeslo můžete zakoupit v různých provedeních. Základem je konstrukce z ohýbaného 

dřeva se zádovou opěrkou vyplněnou polstrem, šprušlemi, nebo vyplétáním. Stejně tak sedací část 

může být polstrovaná, vyplétaná, nebo jednoduše dřevěná s podsedákem. Další možností jsou 

křesla ratanová, proutěná, nebo dokonce kovová. Do moderních interiérů můžete zvolit i 

materiály, jako je plast, nebo kůže. Ani u houpacích křesel se designéři a výrobci nedrží zpátky.  

 



Pokud vybíráte houpací křeslo, opět si promyslete, do jakého prostoru ho umístíte. Aby se nestalo, 

že se na něm kvůli nedostatku místa nebudete moc houpat, odřete si zeď, nebo nábytek. Také dejte 

pozor, jakou máte podlahu. Může se stát, že náchylnější podlahové materiály nevydrží otírání 

konstrukce křesla a odřou se.  

 

Pokud kupujete houpací křeslo, určitě si zjistěte, jakou má nosnost. Pokud by k vám přišla 

návštěva těžší váhy, mohla by vám křeslo rozsednout. A počítejte s tím, že kdokoli k vám přijde, 

bude chtít houpací křeslo vyzkoušet. Jak jsem psala již výše, tyto typy křesel jsou nejen oblíbené, 

ale také velmi návykové.  

 

V houpacím křesle nebudete moci trávit nijak zvlášť dlouhou dobu. Není tolik pohodlné, jako 

třeba ušák, nebo křeslo relaxační. Má však výhodu v tom, že houpáním se odreagujete, zasníte, 

nebo při pohybu můžete meditovat. Houpací křeslo je také výborný společník pro těhotné ženy a 

novopečené maminky, protože houpání uklidňuje plod v bříšku, i narozené miminko.  

 

Rozkládací křesla (na spaní) – Nejlepší pro rok 2018  

 

Název 

produktu 

Rozkládací 

křeslo 

KUBOŠ 

Rozkláda

cí křeslo 

KUBOŠ 

Rozkládací 

křeslo RENO 

Rozkládací 

křeslo 

KENY 

Rozkládací 

křeslo KENY 

Kategorie Samostatná 

křesla 

Samostatn

á křesla 

Samostatná 

křesla 

Samostatná 

křesla 

Samostatná 

křesla 

Barva Zelená/béžov

á 

Hnědá/ 

Béžová 

Šedá/ 

vzorovaný 

polštář 

Šedá/ Tokyo 

red 

Hnědá/ Paris 

Materiál 

potahu 

Potahová 

látka 

Potahová 

látka 

Potahová 

látka 

Potahová 

látka 

Potahová látka 

Výška 70 cm 70 m 67 cm 90 cm 90 cm 

Výška 

sedu 

-  -  -   -  -  

Šířka 110 cm 110 cm 89 cm 100 cm 87 cm 

Hloubka 80 cm 80 cm 71 cm  87 cm 80 cm 

Rozkládac

í 

Ano Ano Ano Ano Ano 

Rohové Ano (Pravý 

roh) 

Ano 

(Levý roh) 

Ne Ne Ne 

Úložný 

prostor 

Ano Ano Ne Ano Ano 

Hmotnost 30 kg  30 kg 25 kg 54 kg 54 kg 

Hlavní 

vlastnosti 

Rohové, 

rozkládací 

křeslo s 

malým 

úložným 

prostorem  

Rohové, 

rozkládací 

křeslo s 

malým 

úložným 

prostorem  

Praktické 

rozkládací 

křeslo s 

polštářem 

Praktické 

rozkládací 

křeslo k 

sezení a 

občasnému 

přespání. S 

malým 

úložným 

prostorem 

Praktické 

rozkládací 

křeslo k sezení a 

občasnému 

přespání. S 

malým úložným 

prostorem 

 

 

Jak vybrat nejlepší rozkládací křeslo ? 

 

Rozkládací křeslo je zajímavým a velmi praktickým doplňkem ve vaší domácnosti. Zabere totiž 



méně místa, než rozkládací sedačka a při tom vyřeší nečekanou návštěvu, která potřebuje přespat. 

Mělo by být pohodlné především na sezení, protože tato činnost se na něm bude provozovat 

nejčastěji. I na občasné přespání však můžete požadovat pohodlí. Jak si vybrat to správné 

rozkládací křeslo, aby bylo pohodlné, snadno se s ním manipulovalo a dlouho vám vydrželo? 

 

Než si rozkládací křeslo koupíte, dobře si vyzkoušejte rozkládací mechanismus. Měl by být 

jednoduchý, ale při tom pevný. U složitého mechanismu se budete zbytečně trápit a pokud půjde 

hodně ztuha, možná bude nutné použít na rozložení více než jeden pár rukou. A co když budete 

doma sami? Zároveň by měl být dost pevný, aby se po několika použitích příliš neuvolnil a křeslo 

by pak přestalo držet správný tvar. 

 

U rozkládacího křesla vždy dbejte na to, abyste seděli jinde, než kde budete spát. Je ideální, když 

se při rozložení ocitne sedací část vespod. U takových křesel bývá spaní pohodlnější a je to 

vhodnější i z hygienického hlediska.  

 

U výběru dbejte stejně jako u jiných křesel na provedení a materiál, ze kterého je vyrobené. Zjistěte 

si, jaké má odpružení sedací části, z čeho je vyrobená konstrukce, neboť to má vliv na to, jak 

dlouho vám křeslo vydrží, a zajímejte se i o výplň. U polstrování platí stejná pravidla, jako u křesel 

výše. Krome vzhledu, barvy a vzoru přemýšlejte nad funčnkostí křesla. Ideální jsou materiály, které 

se dobře čistí a nedrží se v nich roztoči a bakterie. Na to dbejte především máte-li doma alergika, 

nebo jste sami alergičtí. U dětí a domácích mazlíčků opět volte potahovou látku snímatelnou a 

pratelnou, nebo omyvatelný povrch, který poskytne např. ekokůže.  

 

Jaké typy křesel jsou na trhu 

 

Zatímco někteří lidé si nedovedou představit byt bez veliké sedací soupravy, jiní dávají přednost 

pohodlným, nebo designově zajímavým křeslům, které byt skvěle doplní a ještě jsou praktická. Na 

našem trhu je křesel nepřeberné množství, a tak si vybere jistě každý. V tomto článku jsme si již 

ukázali několik druhů. Ve skutečnosti je variant mnohem více. Jaká křesla jsou k sehnání a podle 

čeho se rozdělují jednotlivé typy? Pojďme se na to podívat blíže. 

 

Podle materiálu: 

− křesla čalouněná 

− křesla kožená 

− křeskla z ekokůže 

 

Podle způsobu užívání: 

− křesla houpací 

− křesla závěsná 

− křesla otočná 

− křesla statická 

− křesla polohovací 

− křesla rozkládací  

 

Speciální křesla : 

− ušáky 

− relaxační a masážní křesla 

− křesla s podnožkou 

− klubová křesla 

− retro křesla 

 



Nyní už víte, jaké druhy křesel existují, na co si dávat při výběru pozor a na co se naopak zaměřit. 

Přejeme vám při koupi vašeho nového křesla šťastnou ruku. Ať se vám v něm pohodlně sedí, 

relaxuje a ať je šperkem vašeho interiéru. 

 

Použité odkazy: 

 
https://www.atan.cz/samostatna-kresla/rozkladaci-kreslo-kubos-zelene-prave 
https://www.atan.cz/samostatna-kresla/rozkladaci-kreslo-kubos-hnede-leve 
https://www.atan.cz/samostatna-kresla/rozkladaci-kreslo-reno-sede 
https://www.atan.cz/samostatna-kresla/rozkladaci-kreslo-keny-sede 
https://www.atan.cz/samostatna-kresla/rozkladaci-kreslo-keny 
 
https://www.atan.cz/stylove-houpaci-kreslo-cerna-sitovina-gibon 
https://www.atan.cz/houpaci-kresla/ratanove-houpaci-kreslo-axin-s-polstrem 
https://www.atan.cz/houpaci-kreslo-brezove-drevo-latka-kremova-sivert 
https://www.atan.cz/houpaci-kreslo-ekokuze-cerna-kov-roger 
https://www.atan.cz/houpaci-kreslo-bila-seda-latka-sivert  
 
https://www.sconto.cz/artikel/413841800 
https://www.atan.cz/relaxacni-kresla/relaxacni-kreslo-qr-13 
https://www.atan.cz/relaxacni-kresla/relaxacni-kreslo-suarez-hnede 
https://www.atan.cz/relaxacni-kresla/masazni-kreslo-aurel-bezove 
https://www.sconto.cz/artikel/413938100  
 
https://www.sconto.cz/artikel/413914401 
https://www.sconto.cz/artikel/413827000 
https://www.sconto.cz/artikel/413938902 
https://www.sconto.cz/artikel/413938402 
https://www.sconto.cz/artikel/413843900  
 

http://www.supersektor.cz/sedaci-soupravy-kresla/kresla/ 

https://www.biano.cz/produkty/kresla 

https://www.drevostavitel.cz/kresla/rozkladaci-kreslo-na-spani 

https://www.biano.cz/magazin/jak-si-vybrat-nejlepsi-houpaci-kreslo 

http://www.kreslo-pro-seniory.cz/jak-si-vybrat-relaxacni-kreslo 

https://inhaus.cz/bydleni/obyvak-kresla-zidle/p-usak/ 

https://kresla.heureka.cz/poradna/jak-vybrat-kreslo/ 
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