
zltsTruOVA SffiOW

I{urz pnmí poÍffi&cí p í naŤxmcváttí íge*eríerx.x
Architel<ti Luděk Jekl a .!an Opitz se pustído !éčerrí neduroj mašeho bydlemí. P ednáška Jal< na interiér začíná v sobotu Úderem tretí hodiny
Vj,chodni Čechy - Rozhoďnu- .-:':q$qry] ;i]l]ti zaťi7'ovat nebo radíkálné
p estavět interiér vlastními
silami, vyŽaduje spolu s od_
vahou a odhodláním také ne"
zbytnou zna]ost zák]adních
pravídel. S osobním pocitem
vkusu zda]eka nevystačíme.
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Lehčí p ípady
zvládneme sami?
Stejně tak jako v p ípadě po_
kulhávajícího zdravotního
star,.u, hledáme pomoc u léka-
e, ďe mriŽeme se v ,,iehčích

p ípadech" rozhodnout í pro
v]astnÍ iéčbu. stojÍme p i za_
izováni vlastního bydlení

p ed volbou, zda se obrátit na
odborníka, nebo se do projek-
tu pustit sami.

P iměr k lékďské pomoci
nenÍ nijak vzdá]en rea] itě. Po-
rovnejme v]iv duševního a fy-
zického zdravi v kaŽdoden-
nÍm Životě a nezbffiou poho-
du zázemí vašeho domova pro
regeneraci siJ. kde váš psy-
chick stavq razněovliv uje
jeho prost edí. P eváŽnou Vět-
šinu času trávíme v interíéru
pracovním nebo domácím.

Vénujeme však jeho vzhle-
du. respektive jeho psycholo-
gickému pťtsobení dostateč_
noupozornost?

Ať už nás vede k samostatně
ešenému projektu nebo

upravě stávajiciho stavu Ii_
nanční stránka nebo snaha po
v]astní umě]ecko_ emeslné
rea]izaci, měli bychom pos1u-
poval uŽ pri V]astních Va.
hách v j ednot1iv:í ch fázích.

Zbytečnék ížení
prostor
Na počátku nemusí b]t pro_
jektem nebo dispozičním e-
šením dáno uŽití někter] ch
místností, jako je nap . moŽná
záměna loŽnice s dětskmi po"
koji. Začněme rozvahou, jak
oddělit společné místnosti pro
všechny členy domácnosti od
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privátních, jako jsou loŽnice,
WC, pracovny aj., aby nedo-
cházelo ke zbytečnému k íŽe_
ni těchto prostorri'

Jakmi]e určíme toto roz_
místění, je t eba celkov: pro-
stor i.jednot]ivé místnosti dá-
le rozdělit na z ny' Těmi jsou:
z na vlastních činností v
místnosti s dostatečn]fon pro_
storemna p íslušnou aktivitu
(spánek, re]axace, vďenÍ,
prostor pťo hygienu...); z na
u]oŽná (ob]ečení, knihy, tech_
nícké l:ybavení...) a komuni_
kační z na pro vo1ny pnichod,
ale také q bled apod'

Zastoupeni těchto t í z n v
bltě je individuálrrí pro kaž_
dou rodinu. Poddjmenzová-
nínrjakékoIív z nich se vysta-
r''ujeme dlouhodobému riziku
špatného uŽívání pro vŠechny

členy domácnosti, neboť jed-
notlívé z ny pak jedna dru_
hou improvizovaně suplují.

V praxi b'vá častj,m pro-
blémem vysoká ,,mira nasy-
cení prostoru" náb}'tkem, dá_
na p edevším pťrvodně pod-
hodnocenou kapacitou rj_loŽné
z ny, která se na počátku zdá-
ia b1't p imě ená. obranou
proti bromadění p edmětťt je
z}até pravidlo: ,,jedna nová věc
dom , dvě staréven". Tovša]<
vyŽaduje Změnu uvaŽování a
Životního sťy1u.

Vybaveni těmito fuíorma-
cemi, jsme již témě p iprave_
ni po izovat interiérové vy.
bavení, nap íklad nábytkové
kusy p íslušn]Ích rozměrri a
moŽností.

P edcházet by tomu však
mě]a fáze h]eriání vhor]ného

materiálového sloŽení, často
také související s barevnou
,,náladou" interiéru celého
bfiu i jednot}iv ch místnosti.
Pokud neni barevná kompo_
zice naší si]nou stránkou. in-
spirujme se na hotovych ínte_
riérechjilde.

V časopisech nebo na jnter-
netu bez oh]edu na odlišné by_
tové za Ízení sí vytvo íme
dobroup edstavuotom, jakby
na nás p íSluŠná barer"ná
kombinacep sobila.

SdruŽte materiály
do jednoho či dr.ou
odstín
lv{usírne však brát v -ťtvahu

faktor d]ouhodoběišÍho psy-
chologrckého v]ivu zam. šle'

n: ch barev. Začněme velk; mi
plochami, jako jsou podlahy a
volrré stěny, sdruŽujme stejné
matelíály do jednoho či dvou
odstín , ať náš byt nev].Tadá
jako d evěná vzorkovnice'
Nebojme se pracovat s kon-
trastem-

NeŽ začnenre s nakupová_
nim prrlnÍch za izovacich
p edmět , snaŽme se napiá'
novat Základní dispoziční a
barevn] koncept celého pro_
sto u, i kdyŽ k realizaci ostat_
ních mÍstnostj dojde pozdeji.
BezmyšJenkovité nakupování
dopliikti, světe1 č1 dekorací do_
káŽe i privodně dob'e rozvrŽe_
n1 prostor bytu s p íjemnou
atmosférou qimalby stěn
značně devaIvovat.

Nejze na tomto místě po_
psat podrobně všechny h:oky
vedouct k uspéŠnemu za t'Ízenr
bytu podle našich pot eb a
p edstav. Vracime se tak k
uvodu tohoto Článku a pii_
rovnání k léka ské pomoci.

D leŽité zásady,
debatu nakoneo
uzav ou dotazy
BudeteJi sp do zaťizováni
v]aslnÍho byd]enÍ pouŠLét sa_
mi, p ijměte pozváni do ,,kur.
zu prvni pomoci" projektová.
ní interiéru na Bytové show
201] v Aldjsu v Hradci }(rálo-
vé, s názvem Jak na interiér'

Uskulečni se v sobolu 5. Iis_
topadu od l5 hodin a od byto-
v ch designér Ludka Jek]a a
Jana opjtze se dozvtte da]ŠÍ
d leŽiÍé záSady tvorby oblt
ného prostoru, stejně tak jako
jejich studenÍi oboru lnlerié_
rovy design na slrednÍ umě'
leckopr mys]ové Ško]e hu_
debnich nástroj a náil}Ťku \'
Hradci ]kálové. P ednášku
budou doplnovat pr'aktické
ukázky a v Závérecné dislíusj
dostanete prostor pro váŠ kon.
krétní dotaz í -"1'.
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Seznagmte 5e s autory p ednášl<y

"4&. áÍ1& . lng' Luděk Jekl (Íoto vlevo),

ffi" f í = *t ' ]ng' Jan opitz (vpravo)'

J =.* : -']:''' Dvojice bytov}ich designérri pt'ipravila

A{ '-Ť na sobotní odpoledne (5' listopadu)

''''', p ednáškustématemJal(nainteriér'

' ..i'''. ProberoLlVeškeréZáleŽitostioclpruních
, Livah až po realizaci Vlastními silami.

ffiffi
ffin!'i:jf,"ťÍi,*[é#$*!{

ffi*:*'TW

PEčLIVĚ ZVÁŽIT' PAl( Rozl{oDoVAT' V p!'axi b}ívá čast m problémem vysoká ,,míra nasycení prostoru" nábytkem, dána p edevším p -
vodně podhodnocenou kapacitou riložné zríny, která se na počátku zdála b3Ít p imě ená. roto: archiV Luclka Jel(ia a Jana opitze


