Interiér
Připravila Andrea Kilianová, studio muuza

Někdy opomíjené a přitom zásadní.
Zprostředkovává první kontakt s domem
a odděluje naše teritorium od světa
venku. Zádveří nebo předsíň mohou být
takovým přechodovým prostorem, který
nás přeladí správným směrem. Poskládat
tuto často malou místnost dobře však
může být oříšek. Jak tedy na to?

Z á dv e ř í

brána mezi světem a domovem
88

Povrch dveří splývá
s povrchem příčky, v tomto
případě skleněným
obkladem. Díky tomu
dveře nejsou rušivým prvkem
a nepoutají na
sebe pozornost
Foto a realizace studio muuza

S

Prostorově nenáročné
a důvtipně řešené
úložné systémy
s minimální
hloubkou? Ano!

Stačí navštívit pár realitních serverů, abychom se přesvědčili, že předsíň je pro mnohé jen průchozí stanicí, která jako by ke
zbytku interiéru ani nepatřila, a tomu také
odpovídá její vybavení. Mnohdy v ní nacházíme již vysloužilé kousky nábytku, roztodivné regály nebo jen komínky krabic, které
slouží k uskladnění bot, skříně o rozdílných
hloubkách a výškách a menší či větší poličky pro ukládání spousty zbytečností, které
jednoduše nemají své místo. Právě tato materiálová a tvarová disharmonie má pak za
následek, že vstupní prostory působí neutěšeným dojmem a tento chaos na nás působí
vždy, když přicházíme domů. Pocit neuspořádanosti si pak hned ode dveří neseme do
prostor, kde se snažíme najít harmonii a odpočinek. Přitom stačí dodržovat několik jednoduchých pravidel, která opticky pomohou
k tomu, aby nás za vstupními dveřmi čekal
příjemný prostor:
■

Foto Garden Trading

Dobře navržený
základ povýší skvěle
řešené detaily v zádveří jak jinak
věšáčky všeho druhu
Foto insidestoreldn
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Andrea Kiliánová

Jiří Čtvrtek

interiérová designérka
KP interiors

bytový designér,
3D Interiéry Čtvrtek

Barevná jednoduchost a vhodná
volba odstínů místnost rozsvítí
a opticky zvětší
Foto Martin Zeman

89

Interiér

8

k lí č ů

p ř í j e m n é a f u n kč n í

pře dsí ně

1. Materiálová jednotnost

Vzhledem k tomu, že dnešní zádveří nabízí většinou jen nezbytně nutný prostor
k odložení vrchního ošacení a obuvi a nějakou šatní skříň, měli bychom je zařizovat
v jednotném duchu. Zvýšenou pozornost
věnujeme kombinacím dřevodekorů, s nimiž bychom měli zacházet velmi obezřetně.
Zejména máme-li prvek dřeva na podlaze,
navíc s výraznou kresbou. Protože i zádveří
podléhá módním vlivům, určitě bude prozíravé, když si ponecháme prostor pro změnu spíše na vhodných doplňcích. Základ
v podobě nábytku, často zhotoveného na
míru, by nám měl vydržet mnoho let. Proto
je dobré volit umírněné a neutrální materiálové ladění.

2. Pozor na dveře

Někdy se stává, že máme předsíň plnou
dveří, které pak působí poněkud rušivě.
V tom případě je dobré je upozadit – k tomu
nám pomohou ideálně dveře jednobarevné,
které splývají tón v tónu s odstínem stěn.
Pokud už máme v prostoru dveře tmavé či
jinak výrazné a v předsíni je jich několik,
měli bychom naopak nábytek volit co nejméně nápadný, abychom prostoru neubírali
na vzdušnosti.

Nábytkové sestavy mohou pomoci sladit
funkční prvky do vizuálně jednotných
a kompaktních celků
Foto MADE.COM

3. Využité místo od podlahy
ke stropu

cení a bot. Běžný nábytek z obchodní sítě
většinou nestačí, protože mívá nižší výšku
než naše stropy a stává se pak zbytečným
lapačem prachu. Přitom právě ke stropu
můžeme uložit spoustu sezónního oblečení. Proto se vyplatí v těchto prostorách volit
nábytek na míru, který není rozměrově limitovaný. K tomu je dobré mít přehled o některých základních rozměrech:
Standardní hloubka šatní skříně je 60 centimetrů a pohodlně se tak do ní vejde ramínková tyč. Pokud nemáme posuvné dveře skříně, měli bychom mít na paměti, že
maximální doporučená šířka dveřního křídla
je také 60 centimetrů. Pokud by bylo křídlo
širší, není již praktické na otvírání a většina skříňových pantů je také koncipována
na šířku do 60 centimetrů a s ní i spojenou
váhu dveřního křídla.
Na běžné věci složené do komínku nám
pohodlně postačí 40, někdy i 35 centimetrů; na čepice, šály a další drobné doplňky
i méně.
Pokud využíváme botník také k sezení během obouvání, měl by mít výšku nejméně
45 centimetrů. Pro starší osoby až 50, aby
z něj člověk pohodlně vstal. Jeho hloubka
by měla být alespoň 40 centimetrů.
Věšákové háčky je dobré mít pohodlně v dosahu a zpravidla nikdy výše než dva metry.
Většinou se jejich nejvyšší pozice pohybuje
přibližně ve výšce 180 centimetrů.

Zádveří je velmi často prostorem, kde potřebujeme uskladnit velké množství ošaNeutrálně řešené
zádveří volá po
neokoukaném
vizuálním akcentu
Foto Essential Home

Žádné vyčnívající úchytky zde
nehledejte. Moderní systém
„push“ zařídí otevření pouhým
stisknutím
Foto a realizace studio muuza

A k t u á l n í t r e n dy – p o m íj iv é ,
a l e p ř e s to m o c n é
Funkční trendy
Sem řadíme rozličné vychytávky v oblasti nábytkového kování, panty, které
lze otevírat až o 180 stupňů, různá skládaná dvířka, pokud nemáme dostatek
prostoru pro posuv, či otevírání velkého šatního křídla. Velmi praktické je
v předsíni bezúchytkové otevírání skříní či šuplíků, známé pod názvy „tip on“,
„push system“ a další, které nám zaručují čisté linie čelních nábytkových ploch
a více prostoru, protože žádná úchytka nevyčnívá.
Určitě je dobré navštívit specializované vzorkovny, kde je možné si všechny tyto
systémy vyzkoušet.
Designové trendy
Mění se každou sezónu a jedním z těch nejpozitivnějších je právě
fakt, že i prostor zádveří se stále častěji zvelebuje, například
výraznějšími nábytkovými solitéry.
Malé čalouněné stoličky či taburetky, kde hraje prim použitá potahová
látka – samet, výrazný vzor nebo jiné.
Konzolové stolky, jejichž hlavní funkcí je zdobit. Často se na ně
umisťuje váza s květinami či rostliny v květináči a různé dekorativní
drobnosti jako misky, svícny, rámečky s fotkami.
Závěsné osvětlení či lustr může povýšit obyčejnou předsíň na malou
„vstupní halu“.
Obecně vzato, v designu, stejně jako v módě, podléháme více
či méně módním vlnám. Ať je to výrazná sezónní barva, vzory na
tapetách, či specifická materiálová kombinace. Ale tak jako v módě
sluší každému něco, měla by i naše předsíň „slušet“ zejména nám
a našemu bytu. Komplexnímu vyznění celého interiéru velmi pomáhá,
pokud se určité detaily i materiály prolínají v rámci celého bytu
či domu. Proto bych určitě všem doporučila, aby na své bydlení
pohlíželi jako na celek. Právě díky celistvému pohledu se pak
bydlení stává domovem – harmonickým, osobitým a příjemným.

Estetika tvořená
krásně vyvedenými
funkčními předměty
je značka ideál
Foto The Design Hunter
Pty Ltd

Polep na šatní
skříni je prvek na
míru. V siluetě jsou
vyobrazeni všichni
členové rodiny
Foto a realizace studio muuza
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4. Dostatek světla

Měli bychom také důkladně zvážit rozmístění
světelných zdrojů. Kromě stropního osvětlení
se nabízí široká škála LED pásků, které může
do nábytku zabudovat přímo truhlář – postačí nám k tomu elektrická zásuvka, do které je
nutno připojit trafo – to může být klidně schované ve skříni. Výhodou je, že nepotřebujeme
další klasický vypínač na stěně, tyto systémy
lze ovládat přímo na liště LED pásku nebo
je možné malý mikrovypínač umístit kdekoliv
jinde v rámci nábytku, kde je pro nás v pohodlném dosahu.
Dobré osvětlení jde ruku v ruce s výběrem
materiálu nábytku – měli bychom mít na
paměti, že pokud do tmavé předsíně zvolíme nábytek s tmavým vnitřním korpusem,
hůře se v takové skříni hledají tmavé věci.
Proto však není potřeba se těchto odstínů
vzdávat, ale je dobré si nábytek z takových
materiálů přisvětlit i zevnitř.

5. Zrcadlo jako všestranný
pomocník
V souvislosti s dostatečným osvětlením
je samozřejmě potřeba zmínit i zrcadlo,
o kterém je všeobecně známo, že prostor
nejen rozšiřuje, ale samozřejmě i násobí
světlo. Měli bychom však dávat pozor na
jeho umístění. Podle čínského učení feng
shui by rozhodně nemělo být přímo proti
dveřím, protože veškerá energie, která nám
do domu dveřmi vstoupí, se nám zase v zr-

cadle odrazí zpět ven. Do předsíně však zrcadla neodmyslitelně patří. Pokud prostor
umožní, ideální je takové, ve kterém uvidíme celou postavu. Moc hezkou dekorační
funkci však mohou mít také zrcadla zavěšená na stěně – ať už kruhová či obdélníková.
Co se týče výšky umístění, platí zde jednoduché pravidlo – měli bychom při pohledu
na svůj odraz mít nad hlavou ještě místo,
nemělo by nám tedy „ukrojit“ kus hlavy.

6. Přehledné uspořádání

Abychom zachovali optickou vzdušnost
v předsíni, určitě nám velmi pomůže, pokud
bude většina věcí schovaná – obzvláště ve
stísněných prostorech ponecháme nezbytné místo na odložení kabátů a bot, snažíme
se však mít všechny ostatní úložné prostory
uzavřené.

7. Vůně domova

Není mnoho předsíní, které je možno vyvětrat, protože nemají okno a ani průvan
všechno nezachrání. Každé bydlení má svoji charakteristickou vůni a je určitě škoda,
pokud domov „voní“ spoustou nevětrané
obuvi. Pomocníků najdeme v přírodě i na
trhu spoustu. Kytička levandule, esenciální
oleje, aroma lampy, vonné svíčky a tyčinky
– výsledek je okamžitý a zaručeně pozitivní.

základem pak nabízí ještě jeden důležitý
rozměr – měla by plnit funkci „vítací“. Při
každém návratu domů bychom za dveřmi
měli najít místo, díky kterému budeme mít
radost, že jsme doma.
K tomu nám dopomohou:
Rostliny – v květináči či řezané, obojí vnáší
domů kousek přírody a působí velmi pozitivně na náladu prostoru.
Tapety – na trhu je nepřeberné množství
krásných dekorů – velmi praktické jsou
v předsíni tapety vinylové, díky vrchní plastové vrstvě jsou omyvatelné a tak není třeba exponovaná místa často malovat, stačí
přetřít vlhkým hadříkem.
Dekorace – obrázky v rámečcích, vázy,
svícny či věšákové háčky dokážou prostor
za dveřmi velmi zútulnit.
Právě díky tomu, že v předsíni a zádveří netrávíme tolik času, jako v ostatních místnostech, můžeme si dovolit se na doplňkovém
vybavení mnohem více „vyřádit“, protože se
nám zde tak rychle neokouká.

8. Osobitost

Přehledná předsíň s dobrým materiálovým

Drobný neobvyklý detail může změnit působení celé nábytkové sestavy – zaoblení skříně a netradiční
barva protější stěny jsou spolu s dřevěným povrchem a bílou barvou krásným základem předsíně
Foto Martin Zeman

Potahová látka s výrazným vzorem může být
jedním z akcentů zádveří
Foto a realizace NOVOdesign
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Jiří Čtvrtek
bytový designér, 3D Interiéry Čtvrtek

Kde často v předsíni chybujeme?

Zádveří bývá často opomíjenou částí interiéru rodinného
domu. Přitom právě tento prostor je klíčový pro vnímání
estetiky a stylu celého interiéru. I když se to nemusí na první
pohled zdát, je možné se zde dopustit mnoha dispozičních
a designových přešlapů. Jedním příkladem je nedostatečná velikost zádveří, která způsobuje dysfunkci a těžkopádnost tohoto
prostoru. Tomu se dá předejít již na počátku projektu dostatečným vyčleněním prostoru. Druhou chybou bývá nepromyšlené
umístění vstupních i interiérových dveří, které jsou posazeny
hned k navazující stěně. Polohu dveří i jejich otevírání vždy
volte s ohledem na budoucí dispozici nábytku.

Energeticky
úsporné stavby
•
•
•
•
•
•
•

Jaké povrchy jsou v předsíni vhodné?

Vzdušnosti docílíme nejlépe zajištěním
denního světla v prostoru pomocí okna
nebo prosklené části dveří či použitím světlých a lesklých materiálů.
Pokud tuto možnost nemáme,
nemusíme zoufat. Dostatek
světla zajistí například i LED
zdroje v podobě led pásků
a bodových světel, které dnes
umožňují regulaci nejen
intenzity, ale i teploty světla.
Zároveň je velice důležité
vhodně zvolit barvy a jejich
kombinace, které mohou
prostor opticky zvětšit, zútulnit,
dodat prostoru styl, luxus nebo
eleganci.
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Věšák - jeden ze
solitérů předsíně,
který může vizuálně
zazářit
Foto Lime Lace

•

ZÁKLADOVÁ DESKA V CENĚ DOMU

10

na trhu

Zrcadlo jako
krásný předmět
a dekorace může
být také variantou
pro některé vstupní
prostory, i když
trošku na úkor
funkčnosti
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Jak v prostoru zajistit dostatek světla a vyhnout se pocitu
stísněnosti?

•

.
r.o

Pokud stojíte před volbou materiálů podlah, je dobré se nejdříve zaměřit na jejich odolnost vůči mechanickému poškození
a jejich snadnou údržbu. V zádveří doporučuji použít matné
a jemně strukturované materiály, které se snadno udržují
a nejsou na nich vidět drobné nečistoty. Materiál nábytku
volíme podle stylu a designu celého interiéru domu. Lze zde
použít různé druhy materiálu v závislosti na přání zákazníka či
myšlence a nápaditosti designéra.
Na stěny můžeme použít obkladové materiály v podobě skla,
tapet, kamenného či cihlového obkladu nebo již zmiňovaných
materiálů použitých při výrobě nábytku.

certifikovaná výroba a montáž
katalogové domy
individuální realizace
veškeré vnitřní konstrukce
v systému Rigips
trojskla Ug=0,5
elektrické podlahové topení
silikonová probarvená omítka
ve standardu
250-300 položek už v první
položkové nabídce
stavby po celé ČR bez příplatku

P

Život vám jistě zpříjemní podlahové vytápění nebo radiátor,
který umožní vysušení mokrého oděvu nebo bot. Je rovněž důležité nezapomínat i na takové detaily, jako je možnost odložení
deštníků, čepic, kabelek a klíčů. Tyto úložné prostory se dají
navrhnout tak, aby podtrhly konečný výsledek celého prostoru.
Naopak komfort při obouvání zajistí lavice, taburet, polstrované skříňky či křeslo.

QU

Poraďte nám některé funkční a praktické detaily zádveří.

DARMA

Foto Printer +
Tailor

tel.: 721 555 500
www.quickhaus.cz

