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Editorial
Poslední roky není situace na trhu jednoduchá, o tom
nemusí být ani řeč. Ceny, termíny a výrobní kapacity
jsou jako na horské dráze. Možná se kvůli těmto
vlivům zmenší v blízké budoucnosti poptávka po
službách interiérového designéra i zakázkové výroby.
Je však také možné, že se to nestane a lidé budou
chtít investovat do svého bydlení s větší rozvahou za
pomoci odborníka tak, aby interiér dobře sloužil co
nejdéle a nejlépe. Ať je tomu tak či tak, je třeba se
neustále vzdělávat, vylepšovat své služby a přemýšlet
komplexně. Což je i cílem magazínu Interiéry
– přinášet novinky, vzdělávat, informovat.
Na závěr něco optimistického?
I když práce v oboru interiérů není lehká, byla někdy
lehčí? Teď žijeme v podstatě v době blahobytu, tak si
ji užívejme a přejme si, ať vydrží co nejdéle!
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Nevyžádané podklady se nevracejí. Vydavatel neodpovídá za věcný obsah komerčních prezentací.
Přetisky a jakékoli šíření celků i částí z obsahu jsou povoleny pouze s písemným souhlasem vydavatele.

Foto: Michal Protivanský

3
4
10
12
14
16
18
22
24
28
30
34
38
40
42
44
46
47

Skicuj jako
architekt
Tentokrát se ptáme Davida Dražila, který není jen architekt, ale také autor projektu Sketch Like an Architect.
Ten určitě znáte, ale pokud ne, tak to rychle napravte! Skicování je totiž skvělý nástroj pro prezentaci vašich projektů a rychlé zhmotnění vašich myšlenek. Více v rozhovoru…
4

Jaké významné rozdíly jsou v oboru architektury a designu v českých
a zahraničních školách?
Mohu mluvit pouze ze své vlastní zkušenosti, ale hlavních rozdílů mezi FSv ČVUT v Praze a AAU (Aalborg University, Dánsko) bylo hned několik.
Zaprvé, individuální versus skupinová práce. Na fakultě stavební, kde jsem studoval 4letého bakaláře, byla drtivá
většina zadání individuální. To znamenalo, že každý student musí dokončit všechny úkoly v rámci zadání sám.
Naopak na AAU, kde jsem studoval 2letý magisterský stupeň, bylo celé studium (už od bakaláře) pojato jako skupinová práce. Pracovalo se ve skupinách od 2 do 6 studentů. Na první pohled se mi to zdálo jako pokrokovější
přístup, ale v průběhu studia se ukázalo, že to umožňovalo některým studentům se vyhnout nepříjemným úkolům,
které za ně nakonec vždy někdo ze skupiny udělal. To mělo za následek velmi nevyrovnané úrovně dovedností
a obecnou absenci smyslu pro osobní zodpovědnost. Dále tematické zaměření akademického roku – na FSv měl
rozvrh víceméně středoškolský formát, s 10–15 předměty opakujícími se každý týden po celý semestr. Na AAU měl
každý akademický rok svoje téma – pro naše magisterské studium to byly tedy dvě hlavní témata, a to tektonika
a udržitelnost v architektuře. Semestr byl rozdělen do tří předmětů – první předmět – zkouška (3 týdny), druhý
předmět – druhá zkouška (3 týdny), ateliérový projekt a jeho obhajoba (8 týdnů). V rámci 3. semestru magisterského studia na AAU byla dobrovolně povinná stáž. Studenti si ji museli sami sehnat a bylo pouze na nich, zda byla
placená, či ne, v Dánsku, nebo v jiném státě.
Dohromady to za mě byla skvělá kombinace. Obě školy jsou zaměřené na technický pohled na architekturu,
a zatímco moje bakalářské studium bylo individuální, hodně detailní a časově náročné, magisterský stupeň mi dal
možnost většího nadhledu, kdy najednou ty detailní znalosti zapadly do souvislostí a začaly dávat větší smysl.

Co podle vás českému školství chybí, resPEKTIVE z čeho by si mohlo vzít příklad
ze zahraničí?
Na AAU byly skvělé pracovní dílny, stáže, studijní výlety - tudíž celkové zaměření na výuku skrz osobní zkušenost,
práci rukama a zážitek z reálného procesu. Samozřejmě, tyto příležitosti jsou finančně náročné a jako většina věcí
záleží kromě jiného na finančních možnostech školy a státních investicích do vzdělávacího sektoru.

Měl jste ke skicování – kreslení tužkoU, vždy blízkO,
nebo to přišlo až během (po) studií? A proč?
Asi jako většina dětí jsem si rád kreslil – ale to byli většinou superhrdinové jako
Batman a Spiderman. V průběhu střední školy jsem spíše přestal kreslit – a to
ze strachu. Ze strachu, že to nebude vypadat dobře. Tak dobře, jak jsem si to
představoval v hlavě. A měl jsem pravdu. Dobře to nevypadalo! Protože jsem
netrénoval kresbu. A tenhle cyklus nedostatku kresebné praxe a zklamání z výsledku mě celkově demotivovaly a trochu jsem ztratil tu lásku ke kresbě, kterou
jsem znal z dětství.
Nový začátek – a trochu „tabula rasa“ přístup – přišel s vysokou školou.
Způsob výuky kresby na ČVUT jsem přijal s otevřenou myslí – na rozdíl od některých ostatních studentů jsem si nepřinesl svůj vlastní kresebný styl, a bylo
tak pro mě jednodušší přijmout vyučovaný pohled na architektonické kreslení.

Je skicování podle vás více o talentU, nebO O cviku?
Talent je velmi přeceňovaný. Je fajn mít přirozené nadání pro cokoliv
– ale samotné nadání nám k ničemu nebude, pokud ten potenciál nebudeme
dál rozvíjet. Sám se nepovažuji za nijak extrémně talentovaného na kresbu
či malbu. Měl jsem štěstí v tom, že jsem si ke kresbě vytvořil pozitivní vztah
v rámci studií a vytvořil jsem si návyk používat kresbu zejména jako návrhový
nástroj – pro brainstorming, rozvíjení myšlenek, a sdílení nápadů s ostatními.
Jednoduše tím, že jsem kresbu často používal, jsem se časem pomalu zlepšoval.
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Z mé zkušenosti s on-line studenty vyplývá, že většina lidí má představu, že talent je stěžejní, a jsou demotivovaní
stylem „já stejně nemám talent“ – možná proto, že jim to někdo v minulosti řekl. Kresba je dovednost jako každá
jiná, a dá se tedy i naučit jako cokoliv jiného. Druhý kámen úrazu bývá ve vypracování návyků. Nikdo dnes nemáme času nazbyt. Všichni jsme „busy“. A představa, že budeme kresbě věnovat chvilku času každý den, nebo i jen
párkrát do týdne, je nepředstavitelná. Natož vymyslet, co vlastně mám kreslit a jak začít? Proto na mém Instagramu
nebo v knížkách jsou jednoduchá cvičení, která netrvají dlouho, provedou studenty tím, co kreslit a jak, a ve výsledku si tím tu kresbu procvičí, což je jediný způsob, jak se zlepšovat.

Využíval jste skicování i pro běžnou praxI, nebo je (byLO) spíš koníček a relax?
Pro mě to od začátku studia na vysoké škole bylo spjaté s architekturou a praktickou profesí. Čím dál tím víc se
kresba stávala jedním z mých architektonických nástrojů, který mi sloužil k pochopení vizuálních principů a prezentaci myšlenek, designu, projektu… Tím pádem se z původní dětské záliby stával víc a víc pracovní nástroj. Dnes se
to snažím balancovat tím, že se vracím zpět k začátečnické mysli a učím se a objevuji nové oblasti vizuálu – ať už
je to digitální skica a malba, motion-grafika, concept art, či animace…

V čem vidíte s odstupem času výhodu „umět skicovat“?
Rychlost, spontánnost, efektivita. Právě efektivita vizuální prezentace je pro mě gró skici. Umět vizuálně vysvětlit
svou představu tak, aby ji divák (klient, kolega, šéf) přesně pochopil. Na každodenní bázi mi skica pomáhá dostat
se do stavu FLOW a začít proces hluboké práce, kdy přicházejí ty nejlepší nápady a řešení problému. Mám oblíbený citát od amerického architekta Edmunda Bacona: „It´s in the doing that the idea comes“. Tedy že nápady
přicházejí až v průběhu práce. Přesně tak to pro mě funguje a skicování je tím generátorem nápadů a řešení.
Kromě toho vidím dnes ruční skicu (popř. kombinaci s digitálním postprocesem) jako čím dál tím víc populární
alternativu k (hyper)realistickým vizualizacím. Sám jsem takové vizualizace produkoval v Dánsku a jsem stále
velkým fanouškem celé oblasti i technologií s tím spojených. Jen je z mého pohledu tento průmysl už přesycený
a všechny renderované vizualizace vypadají téměř stejně, což je dáno tím, jak se softwary zjednodušují, zlepšují
a stávají se přístupnějšími pro širší skupiny lidí. Ruční skica v tom přináší unikátnost, výrazný a rozpoznatelný styl,
což může být marketingově výhodné pro samotné projekty či studia. Navíc jsou takové kreslené vizualizace méně
časově i technologicky náročné a tím i levnější.

Doporučil byste skicování i interiérovým designérům? A případně proč?
Doporučil bych to právě a zejména architektům a designérům – ať už interiéru, nábytku, produktů, či landscape…
Jednoduchá kresba tužkou či perem využívá přímého propojení mezi naší myslí a naší rukou. Není tam žádná
technologická bariéra jako u většiny softwaru. Proto myšlenky mohou proudit volněji a my zažíváme nejkreativnější
stavy mysli. Když to porovnáme s prací na počítači, kde máme v ruce klávesnici, myš, soustředíme se na obrazovku, kam kliknout, jaká ikonka dělá co, apod. – jsme v úplně jiném nastavení mysli, než které potřebujeme pro
efektivní kreativní tvorbu a řešení problému.
Hezkou kombinaci výhod z obou světů – tedy analogového a digitálního, je například kresba na iPadu. Pořád využíváme přirozeného propojení ruky a mysli a zároveň získáváme všechny výhody digitálního prostředí – jako je
rychlost, preciznost, snadná editace a sdílení.

Kdy vznikl první projekt o skicování Sketch like an architect? A jaký je jeho
postupný vývoj?
Začalo to jednoduchým sdílením tipů a triků na kreslení na Instagramu na přelomu let 2016 a 2017. Zpětně si
uvědomuji něco teď možná zjevného – a to, že bylo nejdůležitější mít na paměti, pro koho ten obsah vytvářím.
Snažit se pomáhat. A naslouchat.
Právě z instagramového publika přišly nejlepší nápady na další obsah nebo produkty. Z jednotlivých tipů vznikl
e-book, z e-booků tištěné knížky. Videoobsah dal vzniknout on-line kurzům. Kurzy se přesunuly i offline (ještě před
pandemií, pamatujete?) a dál v přednášky na univerzitách a konferencích. A dnes je to už trochu větší a strukturovanější ekosystém obsahu, událostí, produktů a služeb, který mě živí.
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Napadlo vás někdy, že se budete živit tímto projekteM, a kdy došlo k tomu zlomu?
Na úplném začátku vůbec. Nebyla tam ani žádná ambice na vybudování velkého on-line publika. Byla to spíš
zábava, nadšení do nového projektu a hodně experimentování. Celý ten proces byl velmi postupný, pozvolný
a organický. První 2–3 roky jsem pracoval na plný úvazek jako architekt v Kodani a Sketch Like an Architect byl
jen vedlejší projekt, který jsem dělal po večerech a o víkendech. Myslím, že důležité bylo to nadšení pro věc.
Dělat něco svého, zkoušet nové věci a učit se prodávat, zviditelňovat v on-line světě a budovat něco většího,
než jsem já. Zlom přišel, když jsme se na začátku roku 2019 přestěhovali se ženou z Kodaně zpátky do Prahy,
protože jsme čekali narození prvního syna. Ta celá situace pro mě byla impuls naplno se ponořit
do Sketch Like an Architect a zkusit z toho udělat vydělávající živnost, která nás uživí. Naštěstí to od té doby jde
jen nahoru. Zároveň je to součástí oblasti a průmyslu, kterému pandemie paradoxně pomohla, protože velká část
pozornosti světa byla nucena se obrátit právě do on-line světa, kde tento projekt žije.

Co děláte teď jako relax, když se z relaxu stal business?
Nejvíc mi teď pomáhá pohyb, sport a změna prostředí. Jak už jsem zmínil, hledám balanc a návrat k amatérskému
nadšení a lásce ke kresbě, ale pochopitelně ta profesionální deformace se do toho velmi prolíná. Skoro nad vším
přemýšlím ve smyslu nového obsahu. Když objevím novou vizuální techniku nebo dostanu zajímavou otázku ve
zprávách na Instagramu, hned přemýšlím, jestli by z toho nemohlo být úspěšné YouTube video.

Jak plánujete projekt rozvíjet dál?
Další příležitosti naštěstí přicházejí samy – vnímám to jako vedlejší produkt obsahové tvorby. Snažím se teď pracovat na procesech a automatizovaných systémech tak, abych byl co nejméně potřeba pro chod toho ekosystému.
Také jsem najal svou první virtuální asistentku, která mi pomáhá s úkoly, které nutně nemusím dělat já, nebo pomáhá rozjet důležité projekty, které už dlouho leží ladem (Pinterest, blogování, SEO apod.).
Je to kombinace určité větší vize pro Sketch Like an Architect jako globální platformu a adaptace na přicházející
trendy a standardy v „creator economy“. Teď se soustředím na tvorbu nového on-line videoobsahu pro kurzy,
YouTube, živé webináře či on-line konference.
Děkujeme za rozhovor!
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Foto: archiv Davida Dražila

Webová stránka, blog, newsletter: www.SketchLikeAnArchitect.com
Všechny knihy: www.SketchLikeAnArchitect.com/books
Youtube: https://youtube.com/c/DavidDrazil
Instagram: https://www.instagram.com/david_drazil/

Tutoriál č. 1
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Základní pomocná konstrukce perspektivních pohledů

Fototextura stěny

Vytažení hlavních objektů silnější linkou

Detail sedačky

První vrstva barev

Světla a stíny

Naznačení zeleně

Finální úpravy

Tutoriál č. 2

Základní kompozice pohledu

Hledání proporcí hlavních objektů

Imaginární boxy pro polohu křesel

Detail křesla

Vytažení hlavních linií

Přidání detailů sedačky a stolku

Textury

Stínování a barvy
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Kam s odpadem
z kuchyně?
Kuchyni je třeba navrhovat nejen ergonomicky, ale také prakticky a znát co nejvíce potřeb a požadavků klienta
a samozřejmě jeho životní styl. To znamená vědět, jaké potraviny, jak často a v jakém množství nakupuje, jaký typ
pokrmů připravuje, jaké drobné elektrospotřebiče používá a také jak nakládá s odpadem, protože tato oblast je
v současné době velmi aktuální.
První a tou nejhorší variantou je, že klient odpad netřídí a požaduje jen jeden koš na směsný odpad. Naštěstí je
takových klientů naprosté minimum. Tou nejčastější možností je využití sorteru do dřezové skříňky. V tomto případě
se jedná o dobře známý systém několika různě velkých košů (2 až 6 nádob), které mají automatické uzavírání spojené s výsuvem. Toto řešení je praktické, ale je třeba hledět na konkrétní výběr a objem nádob. Čím je košů více,
tím je jejich objem menší a stávají se z hlediska velikosti objemu nepraktickými. Je dobré s klienty detailně probrat,
jaké množství odpadu běžně produkují, jak jej přesně třídí na plasty, papír, sklo, bioodpad atd.
V současné době je téma bioodpadu velmi zmiňované, a tak nemusíte mít obavy se na to při konzultaci kuchyně
zeptat. Řada lidí totiž řeší kompostování nejen na zahradě, ale i v interiéru. K tomu pak slouží dva základní typy
kompostérů.
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První z nich jsou vermikompostéry, jež fungují na principu využití kalifornských žížal, které jsou uzpůsobeny ke
konzumaci organických zbytků. Druhou variantou je kompostování za pomoci speciální směsi mikroorganismů
na principu anaerobní fermentace, tedy kvašení bez přístupu vzduchu. Tato metoda přemění odpad na fermentovanou hmotu, kterou je možné využít jako základ pro výrobu vlastního substrátu pro pěstování, a fermentovanou
tekutinu, což je výborné 100% přírodní hnojivo pro rostliny. Fermentace probíhá v uzavřené nádobě, proto i bez
zápachu i nepříjemných mušek.
Proberte tedy s klienty, zda některou z metod využívají nebo o ní uvažují, případně jim tuto formu využití odpadu
doporučte. A nezapomeňte při návrhu kuchyně promyslet, kde bude kompostér umístěn, a počítat na něj
s dostatkem prostoru.
Oba dva typy kompostérů má v nabídce český výrobce Plastia a volit lze i různá barevná provedení. Některé jsou
dokonce vyrobeny z recyklovaného plastu.

Vermikompostér Urbalive

Tento typ navrhl Jiří Pelcl a firma s ním slaví úspěchy
po celém světě. Navíc získal i ocenění GOOD Design
a Red Dot Design Award. Jedná se o největší typ (rozměr 505×380/605 mm), který je třeba umístit na podlahu.

Vermikompostér Plastia

Ten se vyrábí ve dvou celoplastových variantách: šedý
recyklát a zelený odstín virgin. Je vhodný pro ty, kteří
s kompostováním začínají nebo jsou to malé domácnosti, má tedy menší rozměry (380×380/380 mm).
Návrh má na svědomí studio wrks.

Kompostér Bokashi

Jestliže chcete kompostéry zahrnout rovnou do návrhu kuchyňské sestavy, můžete si napsat na email
info@plastia.cz o 3D modely. Rádi vám je zašleme.
Více informací najdete na webu výrobce www.plastia.eu
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Foto: archiv firmy

Je menší nádoba (263×250/355 mm), kterou lze umístit jak na podlahu, tak i na komodu či část kuchyňské
linky. Jedná se o druhý typ, který využívá k fermentaci
speciální posyp s bakteriemi. V nabídce je v neutrální šedé barvě z recyklovaného plastu. Design je opět
z dílny studia wrks.

Kolik to stojí:
Obklad za
kuchyňskou
linkou
Ing. Markéta Štěpáníková

Obklad stěny za kuchyňskou linkou má nejen dekorační charakter, protože dokresluje vzhled celé sestavy, ale zároveň musí chránit stěnu před znečištěním, musí být snadno čistitelný, odolný vůči teplu během vaření, musí odolávat
působení páry a chemickým prostředkům, kterými kuchyňskou linku čistíme.

Jaké jsou nejčastější materiály na obklad kuchyňské linky a kolik vlastně stojí?
Keramický obklad
Keramický obklad známe již z kuchyní našich babiček. Dříve se hojně používaly čtvercové obklady malého formátu, dnes kromě těchto zmíněných si můžete vybrat od titěrných mozaikových až po velké formáty s rektifikovanou
hranou, jejichž velkou výhodou je minimum spár. Při výběru keramického obkladu je dobré myslet na praktičnost
a nevybírat porézní a strukturované povrchy, které budou nepraktické z hlediska čištění a údržby.
Cenově se materiál pohybuje od pár set korun až po několik tisíc za metr čtvereční. S cenou za pokládku, podkladové lepidlo a spárovací hmotu se dostaneme na cenu od 1000 do 8500 Kč/m2, v některých případech lze vybrat
materiál i dražší.
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Laminátová deska
V současné době patří mezi nejpoužívanější varianty spolu s keramickým obkladem. Výhodou laminátu
oproti keramice je aplikace s minimem spár. Desky,
ze kterých se obklad vyrábí, jsou vyráběny v délce až
4100 mm. Dekorem může ladit s laminem použitým na
korpus kuchyňské linky či s dekorem pracovní desky,
což nám pomůže celek sjednotit. Jádro tvoří dřevotřísková deska (případně MDF deska), která je pokryta vysokotlakým laminátem.
Cenově se pohybují od 750 do 1800 Kč/bm.
Kovolaminát
Konstrukčně vychází z laminátu, ale horní vrstva je vytvořena z kovu. Používá se měď, mosaz, hliník i nerez atd.
Na horní vrstvě jsou vytvořeny různé reliéfy, zdrsnění, kartáčování nebo naopak jsou leštěny do vysokého lesku.
Na obklad kuchyňské linky se z praktických důvodů údržby a čištění hodí spíše hladší povrchy. Ideální je vysoce
odolný typ SRM od Homapalu, který je možné použít i na pracovní plochu.
Cenově se pohybují od 1000 do 6000 Kč/m2.
Lacobel
Jedná se o sklo opatřené z jedné strany barevným lakem. Lakovanou stranou se připevňuje na silikon na stěnu.
Z důvodu vlhkosti a tepla se doporučuje na lakovanou stranu před montáží aplikovat polypropylenovou fólii Save,
která ochrání lak, nicméně i samotná lakovaná vrstva vlhkosti i teplu odolává. Pro obklad za kuchyňskou linku se
doporučuje sklo kalené, které odolá i teplotě do 130 ºC, takže dobře zvládne i prostor za varným centrem a intenzivní působení páry. Do skla není problém vyvrtat otvory pro zásuvky, nicméně je potřeba klást velký důraz na
zaměření.
Při tloušťce 4 mm a výšce 60 cm se cena za běžný metr pohybuje kolem 3500 Kč, v případě kaleného skla, které je
rozhodně pro volbu obkladu kuchyňské linky zvláště za varným centrem tou lepší variantou, se cena pohybuje kolem
7000 Kč/bm.
Sklo s digitálním tiskem
Sklo nemusí mít jen jednobarevnou souvislou vrstvu
laku, ale je možné ho nechat potisknout ze zadní strany digitálním tiskem. Takový potisk vždy znamená zakázkovou výrobu a konkrétní barevnost a design jsou
v rukou zákazníka a designéra. Stejně jako u Lacobelu
je i zde kladen velký důraz na zaměření, používá se
kalené sklo, většinou tloušťky 6 mm.

Umělý a přírodní kámen
Jestliže je pracovní deska z přírodního či umělého kamene, lze jej použít také na obklad. V tomto případě se cena
odvíjí od konkrétního materiálu a samozřejmě také množství výřezů, zpracování hran a dalších detailů.
Cena za materiál začíná od 3500 a může se dostat až na 15 000 Kč/bm.
Za pracovní desku lze použít i další speciální materiály, ale ty výše zmíněné patří mezi nejpoužívanější.
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Foto: Michal Protivanský, BVV

Cenu nejvíce ovlivňují detaily zpracování, výřezy zásuvek, zbrušování hran skla atd. Cena tak začíná na
4000 Kč/m2, ale není problém se při výrobě komplikovaného tvaru i potřebě udělat více otvorů na zásuvky
dostat i na více než dvojnásobek.

Zaměřeno na
úložný prostor
Pořádek je stále aktuálním tématem. Mít dostatek úložného prostoru je nejen přáním většiny klientů, ale také velkým trendem. Samozřejmě platí, že čím více „neviditelného“ úložného prostoru je k dispozici, tím působí místnost
klidnějším dojmem. To lze aplikovat na všechny místnosti včetně kuchyně. Proto také designéři předních značek
kompletně ukrývají kuchyňské linky za velkoformátová dvířka. V danou dobu nepoužívané kuchyňské spotřebiče
a ostatní menší vybavení tak mohou snadno zmizet z dohledu. Aby bylo možné se vyvarovat rušivých přechodů
mezi materiály a barvami a úložný prostor přesto zůstal rychle a snadno dostupný, jsou optimálním řešením roletkové skříně, které jsou pohledově dokonale sladěné s okolními povrchy.
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A pokud jde o trend, jsou jednoznačně trefou do černého: čelní plochy, ovládací a vodicí prvky jsou vyrobeny z identického materiálu. To z nich dělá jasné favority při výrobě moderního nábytku s monolitickým vzhledem. Ve spojení
se sklolaminátem RAUVISIO crystal a kolekcí REHAU v ušlechtilém matu, která získala ocenění Red Dot Award
2021, vzniká dokonalá souhra mezi elegantním vzhledem a vysokou funkčností.

RAUVOLET: barevně a pohledově sladěný roletkový systém

Programová řada RAUVOLET crystal-line complete je stoprocentně zaměřena na monoliltický design nábytku.
Vodicí systém a krycí lišty jsou nyní k dispozici v identické barvě i materiálu RAUVISIO crystal jako samotná
čelní plocha roletkového setu. Tím je zajištěno optimální designové propojení – bez nežádoucích barevných odchylek způsobených použitím různých materiálů. Pro projekty se specifickými barevnými požadavky jsou k dispozici
také roletkové sety RAUVOLET crystal-line ve variantě „vario“. Díky tomu je možné nastavit individuální barevné
odstíny (dle stupnice RAL) pro každý projekt. S roletkami RAUVOLET crystal-line vario se absolutní flexibilita při
vytváření interiérů stává samozřejmostí.
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Optimální sladění pohledových ploch přináší výhody interiérovým designérům, výrobcům i uživatelům.
Cílem REHAU je nabízet ucelenou paletu navzájem perfektně sladěných produktů. Nábytek pak vypadá, jako by
byl vyroben pouze z jednoho kusu. Jedním z příkladů je roletkový systém RAUVOLET a jeho programová řada
Crystal-line sladěná se sklolaminátem RAUVISIO crystal z kolekce povrchových materiálů REHAU. Díky kazetovému systému REHAU je instalace setů RAUVOLET crystal-line velice jednoduchá a pohodlná.

Surová příroda
v interiérech
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Krása a teplo dřeva, moderní design a technická dokonalost, to jsou dýhy od Decospanu. Stejně jako každý
strom v lese jsou i dýhované produkty zcela unikátní. Nechte své zákazníky přivítat přírodu v jejich domovech
a vytvářejte jedinečné interiéry s přítomností opravdového dřeva. Řada SHINNOKI je navíc určena ihned k použití
a představuje inovativní, vysoce kvalitní a udržitelné řešení do každého interiéru. Vybírat můžete ze 16 dekorů dřeva
v oblíbeném ořechu či dubu. Je určena těm, kteří navrhují a vytvářejí stylové a výrazné bydlení. K dispozici máme
nejen desky, ale i luxusní lamináty pro autentické realizace do ložnic, šaten, kuchyní či obývacích pokojů.

Dýhy k okamžitému použití
To je řada 16 exkluzivních trendy dekorů dřevin SHINNOKI. Svou jedinečnost propůjčují interiérům domácností,
hotelů i firem. Využití nacházejí zejména na kuchyňských dvířkách, šatních skříních, recepcích nebo v hotelovém
nábytku. Nedoporučujeme je však do místností, kde je více vlhkosti.

Jak se dýhy vyrábĚJÍ?
Dýhy, tedy tenké listy dřeva o tloušťce 0,6 až 4 mm, vznikají krájením speciálně vybraných a připravených přířezů.
Jednotlivé listy se lepením spojují do sesazenek a lepí na podklad, nejčastěji dřevotřískovou či dřevovláknitou
desku (MDF) či laťovku. Dýha je vybroušená, namořená do požadovaného odstínu vodou ředitelnými barvami
a lakovaná UV stabilním lakem.

Tipy pro údržbu
Desky SHINNOKI se udržují snadno právě díky šesti finálním vrstvám PU laku. Stačí vám proto suchá či jemně
navlhčená utěrka. Tekutiny z desek i podlah ihned setřete, abyste zamezili skvrnám. Chcete-li použít saponát,
vyberte ten bez acetonu a acetátu, který by mohl desky nenávratně poškodit. Vyhněte se také voskům a olejům.
Dýha je řešením pro všechny zákazníky upřednostňující dřevo před umělým laminem a těm, kterým záleží
na luxusu a autenticitě.

www.demos-trade.com
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Celou řadu SHINNOKI si můžete prohlédnout ve vzorníku nebo na webu dodavatele Démos Trade.

Kávový odpad
v hlavní roli
Mgr. art. Jana Potiron, ArtD.
18

Udržitelnost v designu se v posledních letech jeví jako trendová záležitost. Z globálního hlediska je však urgentním
tématem zrychlující se produkce doprovázená materiálovou krizí. U designérů existuje nespočetné množství přístupů k problematice, a ne u všech se dá mluvit o skutečné odpovědnosti. Zabývat se ekologií je populární a tento
trend je možné v mnoha ohledech vnímat jako užitečný.
Změna v přemýšlení o materiálových zdrojích je patrná dokonce i u těch designérů, kterým jde jenom o hledání
nové estetiky. Věnovat se odpovědné tvorbě však s sebou přináší celou řadu problémů – od dostupnosti odpadového materiálu, energetické náročnosti zpracování až po aplikaci návrhů do masové produkce, která alespoň
částečně řeší určitý segment spotřebního zboží. Pozitivní ale je, že mladá generace designérů vyrůstá v prostředí,
kdy je otázka ekologie často skloňována a míra udržitelnosti produktu se stává měřítkem kvality produktu.
„Rituál pití kávy je spojen s životními příběhy. Pro někoho je individuálním prožitkem, pro jiného může být záminkou pro setkání. Může napomoci rozvinout konverzaci neznámých lidí nebo být důvodem k tomu, dát si pauzu.
Snad k žádnému jinému nápoji se neváže tolik kulturních zvyků a odlišných rituálů, jako je tomu u kávy!“

Dá se navrhovat a nevytvářet odpad?

Kolekce každodenních předmětů – váz a komponentů zenových zahrad – je dlouhodobým experimentálním projektem s odpadovými surovinami (především s kávovou sedlinou a nalezenými předměty). Směs kávy a pojiva je
autorským materiálem, který je recyklovaný, recyklovatelný a biologicky rozložitelný. Dá se odlévat, mísit jako
těsto, doplňovat, tvarovat i ohýbat; na vzduchu pomalu tuhne. Objekty byly vytvořeny ručně, bez použití speciálních
strojů nebo forem. Na dokončení některých kusů byly použity klasické truhlářské obráběcí techniky – soustružení,
řezání, broušení.
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Když je tvorba nového produktu založena na odpadové surovině, je možné z jejích vlastností vytěžit více než jen
krásný vzhled. Projekt využívající odpadovou kávovou sedlinu byl založen na materiálovém výzkumu, s ambicí
dosáhnout funkčnosti v umělecké a designérské praxi. Jedná se o kolekci, kterou charakterizuje nejen samotný
proces tvorby, ale i smyslová zkušenost v průběhu jeho používání. Materiál během let může měnit své vlastnosti.
Vydrží dostatečně dlouho, aby plnil svoji funkci; ne však příliš dlouho, aby se stal nepotřebným. Je to nový způsob,
jak může designér neustále experimentovat a tvořit a zároveň nevytvářet nadprodukci. V tomto projektu hraje
důležitou roli čas.

„Když jsem před třemi lety začala pracovat s kávovou sedlinou, zaujala mne jako surovina pro vytvoření ekologického produktu. Samotné tvorbě finálních výrobků předcházelo namíchávání směsí použité kávy a přírodních pojiv
– minerálních, rostlinných i živočišných. Tyto experimenty a hlubší rešerše o původu pojiva ukázaly, že ne každé
přírodní pojivo je ekologicky získáváno nebo je rozložitelné, což se dostávalo do rozporu s podmínkou udržitelnosti. (Cement a vodní sklo nesplňují ani jedno. Pokud se jedná o lepidlo z rýže – na její vypěstování je třeba velké
množství vody a pěstitelské půdy. Některé suroviny jsou také chemicky čištěné, například hovězí kůže, ze které
se získává kožní klih.) Nakonec jsem se rozhodla pro anorganické PVA lepidlo, které je netoxické a rozložitelné.
V některých objektech jsem použila i příměsi – odpadový papír, kořeny rostlin nebo rýžovou slámu.“

Tvorba nového materiálu podléhala kritériím pro každodenní použití. Cílem bylo vytvořit materiál, který by byl
na vzduchu stálý, voděodolný, dostatečně tvrdý a zároveň rozložitelný. Výrobní podmínkou bylo minimalizování energetického vstupu do samotné tvorby. Takový proces podporuje myšlenku udržitelnosti v celém procesu
– od výroby až po používání. Následné testování tuhého materiálu probíhalo za použití tlaku nebo tepelných změn.
Až po dosažení všech kritérií se vyvíjela samotná umělecká kolekce.
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Aplikace autorského materiálu v kolekci užitkových předmětů zahrnuje také práci s divákem a zkoumání individuálního prožitku. Projekt DO NOT DISTURB MY COFFEE ZEN propojuje západní a východní kulturu prostřednictvím
rozvoje taktilního vnímání. Zenové zahrady mají relaxační účinek podobně jako samotné pití kávy.
Pracují s kávou ve všech odstínech a stavech – tekutém, pevném i sypkém. Specifický způsob používání odkazuje
k duševnímu rozvoji a poskytuje neobvyklý vizuální, hmatový i čichový zážitek. Předměty, které jsou užitečné
během konzumace kávy, zároveň mohou zvýšit koncentraci, probudit kreativitu a hravost.
Posláním kolekce je zkoumání interakce člověka s novým materiálem a samotnými předměty. Ta je založena na
smyslové zkušenosti – nejen vizuální, ale především hmatové a čichové. Myšlenka navázání kávové kolekce na
japonské pískové zahrady vychází ze stejného psychického propojení a předpokladu interakce.
Pracuje s asociací sypkého materiálu (písku) a sušené kávové sedliny stejné konzistence. Hrabání kávy do pravidelných obrazců se ukázalo jako uklidňující a funkční za použití specificky tvarovaných nástrojů, přičemž některé
z nich se nacházejí v původních zenových zahradách. Po vyzkoušení různých typů hrábí byl vybrán typ, který udrží
kávu ve stejné vizuální formě jako písek.
Projekt nabízí nový pohled na to, jak mohou designéři odpovědně tvořit. Pomíjivost kolekce je v tomto kontextu vnímána jako výhoda. Takový proces tvorby totiž neomezuje seberealizaci a zároveň umožňuje udržitelnost v celém
životním cyklu produktu.
Ucelená kolekce byla poprvé prezentována v roce 2021 jako finalista soutěže Make me! na Lodz design festivalu
v Polsku, na výstavě Designblok Praha a získala 1. místo v soutěži KOLABO, kterou organizuje ČO – čerstvé
ovocie, n. o. v Bratislavě. Materiál z kávy a PVA pojiva byl poprvé použit již roku 2019, před oficiálním uvedením
kolekce, jako součást Ceny SDGs (Sustainable Development Goals – Cíle udržitelného rozvoje), kterou organizuje
Asociace společenské odpovědnosti.
Více informací najdete na webu autorky www.janapotiron.com
MgR. A.rt. Jana Potiron, ArtD. *1986
Slovenská designérka Jana Potiron je proděkankou pro tvůrčí činnost
a vedoucí ateliéru Design nábytku a interiéru na Fakultě designu a umění
Ladislava Sutnara v Plzni. Pedagogické činnosti se věnuje od roku 2012.
Kromě hlavního ateliéru přednáší v rámci celoživotního vzdělávání a na
letní škole ArtCamp. Každoročně vede grantové projekty na podporu metodologie designu a konceptuálního designu. Stojí za zrodem rozsáhlé
Materiálové banky – knihovny materiálů a kontaktů na firmy, která obsahuje více než 600 fyzických vzorků a neustále se rozrůstá. V teoretickém výzkumu se věnuje uživatelské a materiálové psychologii v designu,
kterou aplikuje do svých realizací interiérů. V autorské tvorbě experimentuje s minimalistickými formami a pracuje s přesahy designu a umění,
s asociacemi a interakcí člověka s materiálním světem.
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Chytrá
domácnost
na míru
Interiér jako životní prostor člověka by se měl přizpůsobovat jeho uživateli. To je hlavní teze ergonomie a také důležitý úkol architekta/interiérového designéra. Moderní technologie jsou k dosažení tohoto cíle velkým pomocníkem.
Při návrhu a výběru toho správného systému je důležité myslet na výše zmíněné – neudělat z klienta otroka,
ale pána chytrého domova.
Chytrou domácnost si nechává do svých domovů instalovat stále více uživatelů. Motivace se přitom různí: komfort,
bezpečnost a úspory jsou ty nejčastěji skloňované důvody. Při výběru toho správného řešení začíná hrát důležitou
roli také design.
Otázka, zda do projektu nového bytu zakomponovat chytrá řešení, by měla být ideálně zodpovězena hned na
samotném počátku. Klíčová je kooperace architekta s projektantem, kteří zvolí to správné nastavení pro klienta
– vhodné funkce, rozmístění přístrojů a systém jako takový. Základem je mít dobře připravený projekt.
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Aplikaci ABB-free@home lze ovládat pomocí tabletu nebo mobilního telefonu

Termostat v designovém rámečku Axcent

ABB-free@home – chytrá domácnost na míru nabízí:
1. Komfort
Správné nastavení osvětlení, teploty vzduchu nebo umístění ovládání významně souvisejí s celkovým komfortem
bydlení. Efektivně nastavené a automatizované procesy, jako např. automatické stažení žaluzií, zapnutí osvětlení
nebo regulace teploty, umějí šetřit čas i výdaje. Uživatel může měnit nastavení dle aktuální potřeby nebo ročního
období.
2. Snadné ovládání
Systém lze ovládat různými způsoby přes centrální panel nebo klasicky pomocí vypínačů. Systém je možné řídit
i kontrolovat na dálku (např. přes mobilní telefon).
3. Flexibilita
Systém lze instalovat po celém domě/bytě nebo jen do některých částí. Je možné začít se základním nastavením
a další prvky chytré domácnosti přidávat později dle potřeby. A to i bez nutnosti sekání do zdi díky bezdrátovému
řešení.
4. Kvalitní design
ABB-free@home je skvělým příkladem technologicky propracovaného řešení, které klade důraz také na designové
zpracování. To ostatně potvrzuje i získání několika ocenění Red Dot Design za produktový design. Pro systém jsou
přizpůsobeny také klasické vypínače a přístroje, což umožňuje sladit chytrou i klasickou elektroinstalaci do jednoho
stylu. Na výběr je z 9 osvědčených designů, včetně nového designu Axcent.

nizke-napeti.cz.abb.com
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5. Konektivita
Stále více spotřebičů a zařizovacích předmětů je „chytrých“, možnost ovládat je přes jeden systém
je velká výhoda. ABB-free@home umožňuje propojení chytrých produktů a řešení dalších značek
– od domácích spotřebičů (např. Miele a Bosch) přes chytré osvětlení Philips Hue po reproduktory výrobce Sonos.

Inteligence
v privátním
interiéru
Ing. Martin Čermák

S větší či menší mírou technologie, nebo chceme-li chytré technologie, se dnes setkáváme na každém kroku,
a proto nijak nepřekvapí, že se postupně začíná významněji objevovat i v interiéru, lépe řečeno v potřebách,
které na interiér kladou požadavky dnešního uživatele podmíněné nejen každodenní potřebou v komunikaci,
ale i mírou komfortu a užitnosti, která odpovídá 21. století.
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Jestliže jsou na jedné straně požadavky klienta neboli uživatele interiéru, chcete-li, musí na tyto požadavky reagovat také návrhář, designér, architekt. Je jedno, jak této profesi říkáme, ale zkrátka ten, kdo je autorem, nositelem
celkové myšlenky interiéru, potažmo celé budovy samozřejmě. Čím a proč by se tedy měl zabývat?
Co se pro potřeby tohoto pojednání rozumí pojmem inteligence v interiéru, o čem se tu vlastně bavíme.
Bavíme se o tzv. systémech smart home (nebo smart building), které se starají o automatizaci chodu domu/bytu
a zvýšení komfortu na všech úrovních za pomoci, velmi zjednodušeně řečeno, počítačového systému a sběrnicové
architektury jeho jednotlivých prvků. Hned na počátku je však třeba si vymezit, co je smart home (SH), respektive
jaký je rozdíl mezi chytrou domácností a tzv. Internet of things (IoT), neboť to je primární otázka funkcionality, a tím
stěžejní otázka pro designování takového systému. Zatímco IoT postrádá komplexní řešení, jde o samostatné prvky,
v lepším případě minisystémy, které jsou autonomní, neumějí nijak zásadně komunikovat s okolím a řeší jeden
úkol, případně jednu technologii. SH je komplexní systém od počátku designovaný na míru přímo klientovi, budově,
prostoru a finančním možnostem klienta. Jde o komplexní řešení. Je u něj garance funkčnosti 24/7, a to nejen díky
jednoznačně kvalitnějším prvkům, ale zejména díky možnosti vzdálené správy, updatům a údržbě v rámci servisní
smlouvy.
Zatímco prvky IoT instaluje povětšinou sám klient, což samo o sobě nese riziko nejen nesprávné funkčnosti,
ale i bezpečnosti (zejména kyberbezpečnosti), u smart home systémů se toto riziko minimalizuje. A z logiky věci
– pokud se budeme bavit o opravdové inteligenci v interiéru, komplexitě a skutečném komfortu, je z výše uvedeného asi patrné, že jí lze dosáhnout pouze v systémech SH.

Co si ale pod takovou inteligencí vlastně představit?
Díky filmovému průmyslu si nejen zákazník často představuje propracovanou umělou inteligenci ovládanou hlasem
či za pomoci sestav řady displejů, inteligenci, která sleduje každý pohyb a snad i myšlenku uživatele, autonomně
se rozhoduje, co je pro obyvatele domácnosti nejlepší, a v případě, „že něco nevyjde“, domácnost majitele terorizuje. No, bohudík, jde jen o sci-fi pracovníků v kinemetografii. Skutečnost je jiná, prostší a hlavně praktičtější.
Systém využívá technologie, které jsou již běžně využívány, jsou „jen“ integrovány do jednoho, chytřejšího systému
a tím se jejich funkce zefektivní, zjednoduší pro používání, naroste komfort a pohodlí užívání, zvýší se bezpečnost
naše i objektu, ušetří se energie a životní prostředí. Život systém usnadní, ne ztrpčí, nevyžaduje žádné speciální
znalosti nebo užívání, které by bylo významně jiné než to, na které jsme zvyklí, určitě si s ním poradí i babička,
která přijela na návštěvu.
A to je to první, co by měl ten, kdo stojí za návrhem interiéru či budovy, klientovi vysvětlit, vyvrátit mýty a ukázat
pozitiva. Systémy SH nejsou dnes pro technické nadšence bez valného přínosu praktickému životu, ale jsou pro
každého, bez potřeby měnit svoje zvyky, praktické, šetřící provozní náklady, po všech stránkách zvyšující bezpečnost a krásně rozmazlující uživatele.
A proč by s tím vším měl přicházet interiérový designér, potažmo architekt budovy, a ne například SLP specialista?
Protože designér/architekt přichází s celkovou myšlenkou a funkčním uspořádáním, on by měl s klientem analyzovat
a poté vyřešit jeho potřeby, a je to tedy on, kdo by měl navrhnout funkce, které má SH zastat, navrhnout myšlenkovou koncepci „co to má umět“. A tím bude logicky i ovlivněna potřeba návrhu a rozmístění prvků, kteréžto má jasnou
vazbu na interiér, tedy opět bytostně jde o práci toho, kdo vytváří celou myšlenkovou mapu bydlení. S tím souvisí
i vzhled prvků a umístění technologie. Prací designéra/architekta je navrhnout funkci systému, rozmístění a vzhled
prvků a vytvořit prostor pro umístění potřebných technologií a nelze tyto kompetence přesunout na někoho jiného.
Tedy poté, co je schopen klientovi vysvětlit přínosy pro něj a potvrdit si, že SH je v tomto konkrétním případě správná cesta, samozřejmě.

Jde vlastně o integraci čtyř základních okruhů – elektroinstalace, měření a regulace (MaR), slaboproudých technologií a multimediálních instalací, do jedné správy a jejich souhrnné ovládání a řízení. Pokud jsou souhrnně
řízeny, znamená to, že jsou propojeny, a mohou tedy spolu vzájemně komunikovat, tedy přenášet mezi sebou
informace a na ty nějakým způsobem reagovat. Kromě nadřazeného řídicího systému je základem komunikační
sběrnice, kterou jsou vzájemně propojeny senzory (tedy snímače, prvky, které do systému přinášejí informace)
a aktory (tedy akční členy, které vykonají konkrétní činnost). To zajišťuje téměř neomezené možnosti,
neboť jednotlivé prvky systému se prakticky chovají jako datové body, a lze jim tedy přiřadit libovolnou funkci.
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Co vlastně takový SH obnáší?

Tento článek nemá ambici vysvětlit po technické stránce princip fungování sběrnicových systémů, ale poukázat na
to, co je třeba pro designéra/architekta pochopit, aby dokázal tyto systémy používat ve své praxi. Pojďme si tedy
ukázat pár praktických případů.
Základním senzorem, vstupem, jsou programovatelná tlačítka, která mohou vypadat velmi podobně jako nám známé standardní vypínače, pomocí kterých můžeme vyvolat nějakou akci nebo soubor akcí. Ono slovíčko soubor je
poměrně důležité. Jedním stiskem tlačítka můžeme rozsvítit svítidla v kuchyni (což nebude rozdíl od standardní
elektroinstalace), ale stejně tak můžeme jedním stiskem tlačítka rozsvítit v kuchyni dvě svítidla na třicet procent,
svítidlo nad linkou na sto procent, spustit digestoř a vytáhnout žaluzii třeba. Tedy pokud jdu vařit, jsem již dnes
ve standardním systému zvyklý (nebo klient, pochopitelně) provést tyto úkony jako sadu jednotlivostí, tedy zapnu
svítidlo nad linkou, zapnu hlavní svítidla a nastavím si stmívačem příslušnou intenzitu, zapnu digestoř a vytáhnu
si žaluzii, to provedu jednotlivými úkony, běhám po kuchyni a vše postupně nastavím. U SH toto provedu stiskem
jednoho tlačítka – tedy jak jsem uvedl výše, neprovádím něco, co by bylo od základu jiné, než na co jsem zvyklý,
jen to provedu rychleji a pohodlněji.
Mám-li tedy u vstupu do kuchyně například čtyřtlačítko, mohu je mít nadefinované například jako rozsviť všechna
světla, zhasni všechna světla, scéna „vařit“ a scéna třeba „rychlé kafe“, které mi provedou souhrn úkonů odpovídající dané situaci. Navíc do jednoho rámečku a běžné elektroinstalační krabičky se mi vejde (dle výrobce a designu)
až osm tlačítek s gravírovaným popisem, tedy vše je přehledné, popsané a v porovnání s klasickou elektroinstalací
(představte si osm klasických vypínačů vedle sebe!) na minimálním prostoru. To jsme se ale zatím zabývali jen
tlačítky. SH však umožňuje pracovat i s dalšími typy senzorů, například senzorem přítomnosti, který zaznamená
přítomnost osoby v prostoru, a to i bez sebemenšího pohybu (jaká úleva proti senzorům pohybu), senzory teploty,
větru, vlhkosti, CO2, intenzity osvětlení a dalších a dalších. To znamená, že jejich informace můžeme kombinovat
s dalšími prvky, tedy například pokud klesne intenzita osvětlení na venkovních čidlech pod určitý limit, rozsviť ta
a ta světla na takovou a takovou intenzitu, pokud současně je prostor ve stavu nezabezpečeno a v prostoru je přítomná osoba, a intenzitu světla stále udržuj na nějaké hodnotě. Možností, jak se systémem zacházet, je skutečně
nepřeberné množství.
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Pojďme si tedy pro pochopení principu a možností nastínit nejobvyklejší použití v běžném objektu pro bydlení,
respektive bytě. Začneme-li u elektroinstalace, pak nás nepřekvapí, že jde zejména o dvě skupiny – o osvětlení
a napájení. U osvětlení je výhoda v tom, že každé svítidlo lze ovládat samostatně, tzn. můžeme určovat nejen
zapnutí a vypnutí, ale i intenzitu osvětlení, a pokud to zdroje umožňují, i teplotu chromatičnosti. Díky tomu, že se
každé svítidlo chová jako samostatný datový bod, můžeme svítidla nadefinovat do libovolných scén (což si můžeme představit jako ekvivalent zokruhování v běžné elektroinstalaci), jedno svítidlo může být ale užito v libovolném
množství scén, scény se dají kdykoliv změnit pouze SW zásahem, a jak již bylo uvedeno výše, signálem k zapnutí
či vypnutí scény nemusí být pouze stisk tlačítka, ale jakákoliv operace, která se dá exaktně vyhodnotit na základě
vstupu kteréhokoliv senzoru.
U napájení jsou běžné zásuvky, které jsou spínané, a dle toho, jakou mají funkci, jsou v různém režimu zapínané,
odepínané nebo je kontrolována jejich funkčnost. Samozřejmě lze kontrolovat i výstupní parametry. Tedy například
mohu určit, které zásuvky se automaticky odpojí, pokud elektronicky zabezpečím byt při odchodu, či naopak které
zásuvky budou kontrolovány, že na nich dochází k odběru elektrické energie (např. u té, na kterou mám napojenou
lednici, čímž mám kontrolu, zda lednice funguje. A pokud dojde k přerušení dodávky – z jakéhokoliv důvodu – dostanu o tom zprávu, třeba SMS na mobil). V rámci MaR samozřejmě mohu na základě přítomnosti, teploty a dalších požadavků regulovat vytápění, větrání, klimatizaci, a to nejen na úrovni aktivních prvků (více zatopím, pustím
klimatizaci), ale i na úrovni z hlediska MaR pasivních prvků, tj. zatažení/vytažení žaluzií například, otevírání oken
a jiné. U celých objektů (jak bytových domů, tak rodinných domů a vil) mohu samozřejmě regulovat celý systém
ještě dokonaleji, speciálně s použitím rekuperací a tepelných čerpadel, ale mohu začlenit i prvky vodohospodářství,
řízení energií a dalších technologií.
Přidaná hodnota je však i na straně slaboproudých technologií, od dokonalého pokrytí WIFI signálem pomocí
aktivních AP bodů, samozřejmě i rozvody LAN, ale zejména v řízení přístupu do objektu či bytu, EZS a EPS.
Díky biometrickým čtečkám je možné jednoduše rozpoznat, kdo do objektu přišel, a definovat tak, jak se má domácnost zachovat. Tedy například když přijde dcera ze školy a rodiče jsou v práci, systém nastaví klima v jejím
pokoji na zadanou hodnotu, pustí její oblíbenou hudbu, aktivuje rodičovskou kontrolu nad internetovým spojením
a ostatními multimédii a zašle rodičům zprávu o tom, že potomek dorazil domů. Nebo například uklízečka si otevře
jen v předem stanovený čas v předem stanovené dny, mimo tento interval bude její vstup blokován atd.
Rovněž se dají v rámci EZS nastavit na stisk jednoho tlačítka různé odchodové módy, které se mohou lišit podle
toho, na jak dlouho obydlí opouštím, tedy například na módy práce, víkend, dovolená, přičemž při dlouhodobé nepřítomnosti v módu „dovolená“ se třeba automaticky zavřou přívody médií, nastaví systém větrání, bezpečnostní
spínání světel a ovládání žaluzií, odpojí se zásuvky s výjimkou těch, které jsou monitorovány, zapne se temperování atd. Záleží jen na potřebách a chuti klienta. A jak jsem naznačil, to vše je možné kombinovat s multimédii jak na
úrovni zónového ozvučení, tak na úrovni AV zdrojů, ovládání projekce, TV přijímačů a dalšího AV obsahu.
Jako příklad užití mohu uvést nedávný případ z praxe, kdy klient pod jedním tlačítkem v obývacím pokoji s názvem
Sport aktivoval proces, který zatáhl blackoutové závěsy, spustil ve stropě zabudované plátno, spustil projektor
a 5+1 ozvučení, vybral jako zdroj příslušnou sportovní TV a spustil na 10 % vybrané ambientní osvětlení. Rychlé,
pohodlné, bezpečné. Nebo jiný případ. Pomocí senzorů vlhkosti a teploty jsme schopni vyhodnotit klima v koupelně
při sprchování a při dosažení určitých hodnot zapnout odvětrání, ale jen na deset procent, aby nedocházelo k pocitu
chladu, a zároveň zapnout vyhřívání zrcadla, aby se nezamlžovalo, a současně vyhřívání dlažby, aby při východu
ze sprchy byla podlaha temperovaná.
Celá problematika chytré domácnosti je velmi komplexní záležitost, která se každým dnem dostává více a více do
běžné praxe při navrhování moderního bydlení. Chtěl jsem na příkladech a rychlou úvahou pouze ukázat, že SH
není jen otázkou techniků, ale otázkou architektů a designérů, kteří jsou hlavou koncepce, a jsou to oni, od kterých
musí vzejít potřeba a myšlenková mapa řešení, kterou poté samozřejmě uchopí specialista a v souladu s autorem
koncepce vše technicky dořeší. Chtěl jsem ukázat, jak je třeba o těchto systémech přemýšlet a proč, že je třeba se
jimi zabývat a posouvat tak bydlení do 21. století.
Článek byl zpracován ve spolupráci s firmou LIVIN‘IN a.s.

www.creatio.cz
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Nezbytnost pro
kancelářskou
práci v režimu
home office

Práci u počítače v domácích podmínkách zažila v minulém období řada z nás designérů i většina našich klientů.
Někomu tento systém vyhovuje, jinému činí velké problémy se soustředit. Nehovoříme tu jen o krizové situaci
v lockdownech, ale o dlouhodobém trendu práce z domácího prostředí. Buď jde o každodenní činnost, nebo jen
některý den v týdnu. Dalo by se říci, že pandemie tuto situaci z určitého úhlu pohledu jen urychlila. A nutno dodat,
že jsou profese, kde to není a nebude možné snad nikdy.
Nicméně aby mohla být pracovní činnost vykonávána z domácího prostředí dlouhodobě, je třeba k tomu přizpůsobit
podmínky. Nejde tu jen o kvalitní pracovní židli a dostatečně velký pracovní stůl, ale také o připojení k elektrické
síti a datům. Jaké jsou možnosti?
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DESK 1
Tato volba je ideálním flexibilním řešením pro management datových, mediálních
a napájecích přípojek. Typické situace představují právě domácí kanceláře nebo
variabilní sdílená pracoviště. Modulární konstrukce DESK 1 umožňuje nakonfigurovat přesně takové komunikační a napájecí přípojky požadované pro konkrétní
aplikace. Pro napájení je tedy libovolná volba buď flexibilního konektorového systému Wieland, nebo trvalých připojení.

DESK 2
Jde v podstatě o přípojnou lištu, která může být vybavena různými rozšiřujícími
moduly. Byla navržena nejen pro flexibilní použití v běžné kanceláři nebo zasedací místnosti, ale je také ideálním řešením pro home office a sdílená pracoviště.
Je třeba podotknout, že díky své variabilitě je skvělým pomocníkem i v obytných
prostorech. Lišta je vyrobena z hliníku a kryt je k dispozici ve třech barevných provedeních. Přípojky jsou vsazeny do standardizovaných modulových oken a lze je
snadno vyměnit.

STEP
Tento typ nabízí různé možnosti uchycení, lze ho namontovat například pod stoly
a desky i do příček. K dispozici jsou různé možnosti upevnění, aby vyhovovaly
různým aplikacím. Napájecí lišta STEP je k dispozici s hliníkovým nebo plastovým
profilem. Je možné propojit více napájecích modulů dohromady a vytvořit propojený systém. STEP má konektor pro vstup a výstup, z nichž každý je umístěn na
čelní straně modulu.

ZG1
V tomto případě nejde o přívod nezbytné elektrické energie, ale o ergonomii při
práci na počítači. Tu zlepšuje rameno na uchycení monitoru ZG1, které disponuje
pohodlným polohováním.
Stabilita tohoto držáku je opravdu působivá. Díky použité pružinové technologii
může rameno snadno unést i velké monitory (od 3 do 11 kg, <34“). Otočení je možné až o 360° s chytrou funkcí 180° Lock, které bezpečně zajistí konečnou polohu.
Samotné rameno má magnetické kryty, za kterými jsou uloženy montážní nástroje,
jež jsou tak stále po ruce.
A navíc – aby se zabránilo kolizím pod stolem, jsou montážní držáky připevněny k okraji stolové desky shora.

29

Foto: archiv firmy

Více informací najdete na www.bachmann.com

Kudy vedou
Cesty
designu
Ukazuje stálá expozice

Uměleckoprůmyslového muzea
Mgr. Radka Potměšilová

Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze se pyšní jedinečnou sbírkou nábytku včetně designových a ikonických
kousků. K vidění jsou v expozici Cesty designu v zámku Kamenice nad Lipou u Jindřichova Hradce. Výstava je
koncipovaná jako otevřený depozitář a nabízí ucelený přehled novodobých dějin nábytkářské výroby v českých
zemích od první poloviny 19. století do konce 20. století na pozadí celosvětového vývoje.
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Tento soubor nábytku je v mnoha ohledech skutečně výjimečný. Výstava začíná vznikem a konstituováním pojmu „nábytkový design“, jak se vyvíjel v průběhu 19. století, od středoevropského biedermeieru první poloviny
19. století až po historismus konce 19. století. Pro toto období bylo charakteristické rozšiřování průmyslové výroby
a postupné vytlačování ruční výroby. Toto období uzavírá prudký rozkvět uměleckých stylů na počátku 20. století. Velké množství vystavených exponátů dokumentuje úspěchy významných českých a evropských architektů
a produkci prestižních výrobců nábytku. Počátek 20. století je zastoupen rozsáhlým souborem kubistického nábytku, který nemá ve světových sbírkách konkurenci. Kořeny moderního nábytkového designu první poloviny 20. století ilustrují předměty vytvořené architekty a designéry umělecké školy Bauhaus a souběžný rozvoj funkcionalismu
spolu s vysoce dekorativním stylem art deco. Tyto exponáty jsou představeny spolu s příklady úspěšných českých
nábytkářů a jejich pohotovými reakcemi na trendy na mezinárodní umělecké scéně.
Četné vystavené předměty dávají jasnou představu o tom, jak nové materiály a výrobní postupy ovlivňovaly design
nábytku. Vývoj, který byl poháněn významnými designéry za první republiky, pokračoval i v poválečném Československu. Navzdory dramatickým politickým a ekonomickým změnám se někteří z nich snažili zachovat československé nábytkářské tradice i vysokou úroveň výroby a zároveň pokračovali v předválečném funkcionalismu.
Tyto tendence dobře dokumentuje bruselský styl, pro který bylo typické zavádění plastů do interiérového vybavení,
stejně jako sílící tendence ke standardizaci nábytku. K tomu se přidružilo zvýšené povědomí o tom, že technická kvalita nábytku je předpokladem dobrého designu, které se v 60. letech prosadilo i v mnoha dalších oborech.
Vedle průmyslově vyráběného nábytku rostl zájem o osobitý designový nábytek s osobitým účelem nebo určený
pro prestižní stavby.
Politické uvolnění v 80. letech a nástup mladých designérů vyvolaly specifickou reakci na internacionální postmodernismus a všeobecné tvůrčí oživení. Závěr 20. století, poznamenaný politickými otřesy a ekonomickými
proměnami, otevřel tvůrcům nábytku nové možnosti. Někteří vynikající designéři českého původu se navraceli
z exilu, najednou byla samozřejmá legální možnost sledovat vývoj designu v západních zemích i možnost studovat
v zahraničí. Na druhé straně ovšem nastal i boom konzumu a příval interiérového zboží ze zahraničí.
Změny vlastnických vztahů a konkurence výrobců ze zahraničí vedly k zániku mnoha podniků a institucí s dlouholetou tradicí, a tím i k ukončení jejich spolupráce s designéry. Současně však vznikaly nové soukromé podniky,
které spolupracovaly s českými i zahraničními umělci. Těchto nových možností dodnes využívají i firmy s dlouhou
historií.

Josef Gočár, kubistický soubor nábytku
vyrobený pro divadelního herce
Ottu Bolešku, 1918

Sofa z téhož souboru Gočára

Pohled na expozici nábytku z ohýbaného dřeva převážně z firmy Thonet,
Bystřice pod Hostýnem

Pohled do expozice

Pohled do expozice

Pohled do expozice
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Foto: Ondřej Kocourek a Gabriel Urbánek, UPM

Tam ovšem procházka Cestami designu ze sbírek UPM končí a začíná žhavá současnost.

Věra Machoninová (1928),
Vladimír Machonin (1920–1990), křesla
Swivel pro hotel Thermal, po roce 1964

Klára Šípková (1983),
stohovatelná židle Klára, 2007

Bořek Šípek (1949–2016),
židle Ota Otánek, 1988

Antonín Šuman (1924–1998),
Tomáš Macek (1942),
křeslo E 4309, 1969

Gerrit Thomas Rietreld, Červenomodrá židle, 1917–1918

Arne Jacobsen (1902–1971),
křeslo Vejce, 1952

Jiří Pelcl (1950), kávový stolek s židlí, 1985
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Milan Knížák (1940), stůl v kubistickém stylu, 1986

Vlastislav Hofman (1884–1946),
židle z jídelny navržené pro sochaře
Josefa Mařatku, 1912

Jan Padrnos (1967), knihovna Socha,
1998

Josef Gočár (1881–1945), kolekce rondokubistického nábytku,
1922)

Voucher
1+1 vstup
zdarma

Ladislav Žák (1900–1973), židle, 1930,
látka Antonín Kybal

Ludwig Mies van der Rohe (1886–1969), křeslo Barcelona, 1929

S heslem: časopis interiéry
získáte vstup do expozic UPM
v Kamenici nad Lipou 1 + 1 zdarma.

Platnost: do 30.6.2022
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Interiérový
designér a kouč
v jednom
Markéta Fleischnerová

Proč být koučem v tomto oboru?
Interiéroví designéři tvoří hmotné prostory uvnitř, designují hmotu. Koučink je rozvíjení a pochopení lidského interiéru, designování duše. Duch tvoří hmotu, proto je dobré se nejprve starat o své nitro a vytvořit z něj překrásný
pokojíček, který se dál v této podobě šíří nejen k našim klientům.
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Kdo je interiérový designér, kolik profesí umí? Co se od něj očekává?
Projektant, designér, dekoratér, komunikátor, psycholog, to vše je dobrý interiérový designér.
Umíme pracovat s barvami, tvary, materiály a dokážeme z nich vytvořit prostory, které chytnou za srdce. To je ta
umělecká část tvořící krásu, pro kterou nás klienti poptávají.
Nicméně jsou další dovednosti, které nejsou tak vidět, ale díky nim vytvoříme dobrý interiér. Těmi jsou znalosti
ergonomie, znalosti ze všech profesí, které se podílejí na tvorbě interiéru, znalosti technické. Na počítači umíme
pracovat v mnoha programech, stále se vzděláváme ve všech těchto oborech, nekonečně zkoumáme trh se všemi
věcmi, které do interiéru patří.
Interiérový designér je napůl umělec a napůl praktik a obě tyto stránky musí mít silné.
Je toho ovšem daleko víc, co musí interiérový designér umět, například znát své hranice, znát svou hodnotu, umět
ve své profesi komunikovat tak, aby byla komunikace jasná, povzbudivá, tvůrčí, motivující a s respektem jak k lidem, tak i k sobě. Zde nám může pomoci koučink.
V této době jsme stále ještě průkopníky naší profese, proto je nutné hledat cesty, jak pracovat se sebou a s klienty
tak, abychom všichni měli radost z procesu tvorby.
V Čechách ještě není povědomí o tom, co všechno interiérový designér musí umět a znát, aby navrhl funkční
a sladěný interiér. Klienti stále ještě přesně nevědí a tápou, jak má spolupráce vypadat. Je na nás být pro klienty
čitelným, transparentním a tvořit jasné hranice.

Realizace interiéru v Praze pro rodinu se třemi kočkami

Designér má stát někde uprostřed celé škály od duše až k tělu, od emocí až k hlavě neboli být v harmonii ve svém
středu. Zdá se vám, že stát uprostřed v harmonii je nuda? Zkusili jste stát uprostřed houpačky, která se překlápí
na jednu a druhou stranu? Ustát to je zajímavá velmi přítomná a velmi vědomá práce. Nazývám to bodem nula.
Pokud se ocitáme delší čas mimo bod nula, pociťujeme nespokojenost a mnohdy nevím jak dojít opět ke klidu.
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Foto: archiv Markéty Fleischnerové

Zkuste sepsat dokument o tom, jak probíhá spolupráce s vámi, jak vypadají vaše výstupy, co všechno
přesně je obsahem ceny za vaše služby. Koučink mě naučil řádu, který dává klid a ukotvuje, a to samé hledají
klienti u nás.

Koučink je hluboká, vnímavá komunikace s jiným úhlem pohledu na věc. Koučink je pro ty, kteří jsou zodpovědní
za svůj život a jsou odhodlaní překonávat zóny, do kterých se jim často nechce.
Stala jsem se koučem, abych lépe porozuměla klientům, tedy to byl můj původní záměr, ale zjistila jsem, že nejprve
musím porozumět sama sobě.
Představte si, že všechny odpovědi nosíme v sobě. Dokonce i ty, na které se sami sebe ptáte a neumíte si odpovědět. Ano, jsou ve vás. Vnímavý kouč zná metody a ví, jak citlivě je použít, abyste je v sobě našli. Kouč není
mentor, a už vůbec není možné používat komunikaci manipulativní.
Díky koučinku ke klientům přistupuji s hlubší formou vnímání, pozoruji jejich reakce a tak dovedu rozpoznat, co se
jim opravdu líbí a co by potřebovali ještě promyslet. Následně o tom mluvíme, ptám se jich, abych došla k zárodku
pocitu jejich váhání, tak si mezi sebou budujeme důvěru a pocit, že jsou klienti opravdu v bezpečném prostředí.

Realizace moderního domu s přírodními prvky a mechovým
obrazem

Realizace domu v Dolních Břežanech s rozděleným sezením
v obývacím pokoji

Jeden příklad z praxe.
Sešli jsme se s klienty nad výběrem podlah a vybírali konkrétní design. Interiér byl vizualizovaný, kompletně navržený a klienti byli z návrhu nadšení. Vybrala jsem konkrétní vzorky dle návrhu ještě dříve, než klienti dorazili.
Vybírali jsme vylučovací metodou. Klienty jsem neovlivňovala a nechala na nich, aby došli ke svému výběru sami.
Paní byla velmi nejistá, ale nakonec si podlahu vybrala. Ujišťovala jsem se, zda to je opravdu ta její podlaha,
která ji chytla za srdce. Ujistila mě, že ano. Podlahu si vzali s sebou domů, aby ji navnímali ještě doma a byli si
jisti. Nakonec mi vybranou podlahu potvrdili. Za tři neděle se mi paní ozvala s tím, zda bych s ní jela vybrat podlahu znovu, cítila se ve svém výběru nejistá. Byla ochotná opětovně si tuto službu zaplatit. V showroomu došla
ve svém výběru ke stejné podlaze, jakou si vybrala při své první návštěvě. Zanedlouho se ozvala potřetí, s tou
samou prosbou. A opět jsme se sešly v podlahovém studiu, cítila jsem její obrovskou nejistotu. Věděla jsem, že jí
musím dát prostor a odlehčit jí od její volby, potřebovala klid a pohodu. Ptala jsem se na pocity, jež chce mít ze své
nové podlahy. „Chci teplou, útulnou, svěží a světlou,“ řekla. Poté jsem ji nechala popisovat pocity ze dvou vzorků,
které zůstaly ležet na podlaze. Vzorek po vzorku popisovala svými pocity, aby si nakonec vybrala. Pomocí pocitů došla klientka ke svému rozhodnutí, kterým si již byla definitivně jistá. Hlavu jsme v tomto případě upozadilly
a nechally pracovat pocity.
Koučink také velmi pomáhá při komunikaci s kolegy. Pokládáním otevřených otázek, na které nejde odpovědět ano
či ne, se otevírá nový svět a nová cesta.
Příklad:
Vidíte kolegyni, která se trápí nad tvorbou projektu. Můžete položit jednoduchou otázku „Baví tě to?“, anebo „Co
na tomto projektu tě baví nejvíc?“. Na první otázku se dozvíte odpověď ano či ne, ale nemusí to souviset s tím, zda
má kolegyně tuto práci ráda, nebo nemá. Druhá otázka rozvíjí pozitivní zamyšlení a může přinést určité uvědomění.
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Báječné je se v práci ptát na jiná témata, než jste zvyklí, dozvíte se tak o svých kolezích mnoho nového, a stále tak
můžete žasnout a upevňovat vztahy. Například otázky „Pro co bys byl ochotný zemřít? Co miluješ?“
Koučink také učí vnímat i nechtěné myšlenky, které se neustále honí v hlavě, a pokud s nimi nepracujeme, mohou
způsobovat těžké stavy.
Jak s tímto pracovat? Mluvme se sebou. Postavme naproti sobě to své vnitřní já a pojmenujme ho, dejme mu jméno. Skamaraďme se s ním a mluvme s ním. Poznávejme sebe, berme to jako hru.
Umíte si představit, že si dáte rande sami se sebou? Podívejte se na sebe jako na svého nejmilovanějšího partnera. Pochvalte se, jak vám to sluší, jak jste dobře uvařili, řekněte si, jak jste dobří, co jste všechno zvládli, prostě
jako byste byli na rande a ten druhý by viděl pouze to dobré. Dávejte si rande se sebou často, třeba i krátká.
Udržujte mírumilovné a milující hovory sami se sebou. Nejdůležitější je pěstovat vztah k sobě samému, poznávat
se. Dělejte to tak dlouho, až ucítíte pokoru a lásku k sobě. Jedině tak pochopíte, proč milovat druhé a že každý
stojí za lásku. Učte se milovat život se všemi jeho stránkami. Chtějte, aby byl i trochu těžký a ne tak pohodlný,
protože v těchto těžkých chvílích se poznáváme nejlépe, posilujeme se a zjištujeme, co všechno dokážeme zvládnout. Tak na sebe začínáme být i zdravě hrdí.
Pracujme se svými emocemi a pracujme také se svým egem.
Stále je držme pevně v opratích a snažme se je kočírovat tak akorát. Když jeden zatáhne víc, my jsme ti, co ho mají
ve svých rukou, a jen my ho můžeme korigovat.
Všechny odpovědi na své otázky ohledně všech možných vztahů nosíme v sobě, nikdo jiný nám je nemůže
zodpovědět.
Proto někdy nepřijímáme rady druhých s pochopením, protože se s nimi podvědomě neztotožňujeme.
Na druhou stranu si někdy pro radu jdeme rádi,
většinou k těm zkušenějším.
Práce tvorby interiérů je přenádherná, ale také velmi
náročná. Pokud si chceme udržet vášeň a lásku k této
profesi, poznávejme sebe, převezměme za svůj život
zodpovědnost. Mluvme se sebou v lásce, vytvořme si
řád, buďme pravdiví, naslouchající, ukazujme v míru
své hranice, najděme si něco, co je pro nás těžké,
a překonejme to. Milujme život, milujme lidi a hlavně
milujme sebe, a to vše s pokorou.

Autorka článku je nejen interiérová designérka,
ale také certifikovaná koučka.
www.mfart.cz

Ráda tvořím harmonické interiéry, které podporují své majitele
jak na těle tak na duši.
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Oblíbený
systém kování
WingLine L
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Komfortní a elegantní řešení pro moderní nábytek s velkým úložným
prostorem je jednoznačně WingLine L s horním nosným a dolním
vodicím profilem, které dokáže čistě mechanicky – bez elektroinstalace – samočinně otevřít velké dveře se 2 křídly.

Dveřní křídla se otevírají perfektně odladěným hladkým pohybem
a samočinně se aretují v plně otevřené poloze. Systém WingLine L
je dimenzovaný na hmotnost křídla do 25 kg, tzn. dvoukřídlové dveře
mohou mít až 50 kg. Výška dveří je max. 2400 mm, šířka jednoho
křídla max. 600 mm, takže skříň se dvěma dvoukřídlovými dveřmi
může být široká až 2,4 m.
Kování WingLine L lze volitelně kombinovat se dvěma variantami mechanické podpory: Push to Move pro dveře bez úchytky
a Pull to Move Silent pro dveře s úchytkou.

Jaký je mezi nimi rozdíl?

V nabízeném komfortu obsluhy. Systém Push to Move zajistí, že lehkým zatlačením na křídlo se dveře bez úchytek automaticky otevřou,
zavírají se potom ručně. Systém Pull to Move Silent: lehkým zatažením za úchytku pootevřete dveře a od úhlu otevření 35° se budou
otvírat samočinně, do zavřené pozice dojedou tlumeně. Tyto nové
a jedinečné otevírací mechanismy pro skládané dveře musí bezvadně fungovat pro každou šířku dveří a doporučenou hmotnost, proto
se vyrábějí ve třech výkonnostních třídách: pro lehké, střední a těžké
dveře.
Plné otevření široké skříně umožňuje ničím nerušený takřka panoramatický pohled na celý úložný prostor. Minimální přesah otevřených
dveří do světlé šířky také umožňuje efektivní využití prostoru vnitřními zásuvkami.
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Foto: Hettich

Kování WingLine L pro velké skládané dveře má promyšlené konstrukční prvky, montáž proto snadno zvládne jediná osoba bez pomocníků. Inteligentní montážní příslušenství usnadňuje sestavení
celé skříně a montáž dveří se provádí bez nářadí. Kování je vhodné nejen pro šatní skříně, ale také do kuchyňských horních skříněk
nebo kancelářských sestav.

Dýhové podlahy
na scéně
V letošním roce přichází na český trh nová značka dýhových dřevěných podlah Step & Wall. Tuto novinku uvádí
společnost Parket koncept, která po 20 letech těch nejlepších zkušeností s dýhovými podlahami značky Parky chce
rozšířit nabídku o nové formáty i dekory a také nasytit trh, na němž je nyní po kvalitních dřevěných podlahách velká
poptávka.
Proč zájem o dýhové podlahy v posledních letech neustále roste? Důvodů je mnoho. Především roste zájem o dřevěné podlahy jako takové. Návrat k přírodním materiálům je prostě trendy, interiéry dělá moderními a hřejivými
zároveň. Klasické masivní nebo třívrstvé dřevěné podlahy mají však proti dýhovaným podlahám menší odolnost,
jsou výrazně dražší a zejména výrazně méně ekologické.
Ekonomický argument se stává ještě podstatnějším s narůstajícími cenami dřeva, které se v důsledku jeho nedostatku v době pandemie a stavebního boomu opakovaně neustále zvyšují. Pro výrobu nášlapné vrstvy dýhové podlahy je používána tenká dřevěná dýha, což maximálně optimalizuje přírodní zdroje. Na stejné množství podlahy
z tvrdého dřeva o tloušťce nášlapné vrstvy 3 mm by se spotřebovalo 8 stromů, zatímco Step & Wall potřebuje pouze
1 strom. Dýha 0,6 mm se krájí bez ztráty, kdežto u 3mm nášlapu vznikne ještě odpad 2 mm řezem. Dýhované podlahy nabízejí zákazníkům dřevěnou podlahu se vší její krásou, ale finančně příznivější, jelikož vrchní dýhová vrstva
je výrazně tenčí, a tím pádem výrazně levnější. Cenové nůžky se dnes s rychlým růstem cen suroviny výrazně
rozvírají, dýhová podlaha se zdražuje mnohem méně.
Druhým největším důvodem, při rozhodování možná tím hlavním důvodem, proč zákazníci volí dýhované podlahy,
je jejich vysoká odolnost. Jaká je vlastně konstrukce dýhované podlahy a čím jsou dány její vlastnosti?
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Podlahy Step & Wall tvoří především 0,6 mm tenká vrstva přírodního dřeva. Tato dýha je opatřena 8 vrstvami matného laku, které dokonale penetrují a vytvrzují její konstrukci. Ty zajišťují vysokou ochranu podlahy před typickým
poškozením protlakem, pádem předmětu, znečištěním i vodou, a to nesrovnatelně vyšší než u dřevěných podlah
se silným nášlapem dřeva.
Extrémně tvrdé jádro z desky s vysokou hustotou vláken (HDF) poskytuje nejvyšší odolnost proti protlakům. A nakonec podklad z přírodní dřevěné dýhy, který zajišťuje stabilitu. Zámek UNIFIT X dobře známe z Parky.
Step & Wall přichází s lamelami, které jsou u podobných formátů, jako znáte u Parky, vždy rozměrově větší a mají
navíc větší tlouštku – 10 a 12 mm (s integrovanou korkovou podložkou), kdežto Parky vyrábí podlahy tloušťky 7 mm,
8 mm, 10 mm a 12 mm. Step & Wall nabízí ale navíc opravdu velká prkna až do délky 2420 mm, a to v několika
šířkách, maximálně až 265 mm.
V sedmi kolekcích včetně velmi atraktivní rybiny – Herringbone, nabízí podlahy nejen z oblíbeného pevného
dubu, ale také dalších evropských i exotických dřevin. Škála nabízených barev je opravdu různorodá, od světlých hnědých a šedých tónů přes hnědé, hnědožluté i červené podlahy až po tmavě šedé i tmavě hnědé odstíny.
Nabídka třídění dřeva Step & Wall je u dýhových podlah výjimečná – nejčistší třídění Premium, Select s drobnými suky
a očky, Rustic s přírodními menšími i většími suky a velmi zajímavé třídění Crack s výskytem tmelených prasklin.
Kromě pestrého výběru dekorů máte u těchto podlah na výběr ze dvou povrchových úprav. Kartáčovaný povrch
s matným lakem zvýrazňuje strukturu přírodního dřeva při zachování vynikající ochrany před poškozením.
Povrch s uzavřenými póry je lakovaný vrstvou, která je ještě odolnější proti opotřebení a znečištění, a je ideální
pro komerční využití. Zátěžová třída podlah je tedy 31 nebo 32.
Samozřejmostí je dobré vedení tepla, proto jsou všechny podlahy
vhodné pro použití v domácnostech s podlahovým vytápěním.

www.parketkoncept.cz
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Foto: archiv firmy

V dnešní době je velký důraz kladen také na ekologický aspekt
a zdravotní nezávadnost. Dřevo používané společností Step & Wall
pochází z lesů obhospodařovaných udržitelným způsobem. Podlahy jsou plně recyklovatelné a povrchová úprava je provedena pouze
látkami, které neškodí zdraví.

Co je v domě,
není
pro
mě
Aneb jak nezničit vztahy

v rodině nebo mezi přáteli
Ing. Jan Opitz

Letušky a piloti, sekretářky a ředitelé, zdravotní sestry a doktoři... Ne, o tom článek nebude, pojednává však
o jiném fenoménu, který je společný snad pro všechny obory. Ne nadarmo své blízké a známé neoperují doktoři,
nesoudí soudci. Už vás oslovil někdo z okruhu vašich příbuzných či přátel s dotazem na pomoc nebo poptával
projekt či realizaci interiéru? Pravděpodobně ano, velká většina z nás s tím má své zkušenosti. A ty jsou často
rozporuplné, jak co do výsledků, tak průběhu. Taková spolupráce má zkrátka svá specifika, ale někdy to prostě
„vzít“ musíte. Pojďme se zamyslet nad tím, co dělat a jak z toho nejlépe vybruslit, zvláště pokud jste interiérový
designér. U této profese totiž řada lidí neví, co obsahuje, jaké má návaznosti atd. Často jde o mylnou představu,
že máte spoustu času a rada „nic nestojí“.

PROČ PRÁVĚ JÁ?

Důvodů, proč jste byli osloveni, může být hned několik. Stejně tak úrovní „zadání“, od žádosti o radu po nasměrování nebo názor. To je ten snazší, víceméně bezproblémový případ. Ale pokud se jedná o spolupráci většího
rozsahu, při znalosti tazatele již často tušíme sami a současně si odpovídáme: jsem jen po ruce, očekává nižší
cenu, naprosto mi věří a nechce riskovat? V posledním uvedeném případě máme tak trochu vyhráno, neboť případná spolupráce se rovná doporučení a pravděpodobně zadavatel a priori neočekává ani lepší cenové podmínky
nebo nadstandardní rozsah. I když..., vše se může také změnit. Převažují-li první dva případy, mohou být na jedné straně v sázce nepošramocené rodinné vztahy, známosti a přátelství, na straně druhé, té naší, nervy navíc,
úbytek energie, ztráta času i financí. Co tedy s tím?

JAK NA TO

Jestliže použijete onu obligátní výmluvu typu „nemám čas“, tak není jisté, že bude účinná, i když bude například
pravdivá, neboť v rozplánovaném měsíci, kdy se váš diář podobá školnímu hodinovému rozvrhu, se není co divit. Pravděpodobněji jen žádost oddálíte, možná navíc vzbudíte nedůvěru ohledně vaší snahy „jinak vyhovět“.
Pokud tušíte, že vaše intervence bude z různých důvodů neodvratná, navrhněte raději rovnou nějaký vzdálenější,
ale pravděpodobnější termín.
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Navzdory naprosté naivitě žádosti, je-li tak opravdu myšlena, „až bys měl(a) čas, potřeboval(a) bych od tebe...,nebo až pojedeš kolem“, je tato věta poměrně frekventovaná. Představa, že se již tak šíleně nudíte, že byste se
raději zabavili službou pro kamaráda a u toho si výborně odpočinuli (od své práce designéra), je stejně
tak úsměvná jako k nepochopení. Pokud není možné „přehrát“ zadání z různých důvodů na konkurenci (specifičnost požadavku, okraj vaší hlavní činnosti apod.), kam se vazby nepřenesou, musíte vyrazit do protiútoku.
Nejlépe neformálním způsobem, třeba i s nadsázkou a vtipem, můžete na rovinu uvést klady, ale i zápory takové
spolupráce, tím také vymezíte jasnější mantinely, které vám později umožní alespoň o trochu více manévrovat,
skoro stejně tak, jako by se jednalo o běžného klienta. Můžete tak eliminovat nereálné představy hned na
počátku. Znalost „protihráče“ může být konečně výhodou. Byla za tím jen pohodlnost oslovit i někoho jiného,
nebo očekává projekt skoro zadarmo a nejlépe také hned? Konkretizujte návrhem VAŠICH termínů a možností
sjednání schůzky ve vaší běžné pracovní době. Trvejte na setkání ve VAŠÍ kanceláři, pracovně nebo ateliéru
(alibi: nerušivé prostředí, vzorky). Už tím získáte zpět mnoho výhod, které se zdály být ztracené, nebo alespoň
ohrožené.
Lépe tak vystoupíte z těžké dvojrole designér – náš Jeníček nebo Mařenka. I druhá strana se bude muset v případě vážného zájmu přizpůsobit. Ve sjednaném termínu a místě konzultace může snáze dojít k „prozření“, že vaše
profese není jen kratochvílí a že návrhy skutečně netrháte hotové ze stromu. Vhodné je také předložit nějaký
podobný model spolupráce s výstupem projektu, nejlépe také s cestou variantních návrhů až po rozpracování
finální podoby a podkladů pro realizaci. Ano, možná obětujete takové schůzce hodinu, možná nakonec i zbytečnou
hodinu. Ale pokud má ke spolupráci dle rozumných a narovnaných pravidel nakonec dojít, je právě tato počáteční
časová investice nesmírně důležitá. Stejně tak musíme postupovat i u klienta, který vysílá podobné signály, pokud
chceme do takové zakázky jít. Současně získá vaše slovo, názor a doporučení na váze, neboť na VAŠEM hřišti
budete v očích protistrany již méně ten Jeníček nebo Mařenka a více odborník.

A CO ZA TO

Ohodnocení vaší práce pro blízké a příbuzné může mít více rovin a stanovení jeho výše i více vhodných a oboustranně akceptovatelných postupů. Pokud má být finanční, začněte takovou debatu sami položením otázky, kolik mohou
do projektu sami investovat nebo jakou představu o výši mají? Na základě jejich sdělení přímou úměrou si stanovte reálný rozsah spolupráce do této výše, opřený např. o běžně počítaný hodinový tarif nebo taxu za navrženou
jednotku (obývací pokoj se dvěma konzultacemi a dvěma návrhy po třech pohledech apod.). Pokud se slitujete
nebo chcete přece jen trochu nadstandardně vyhovět, můžete něco málo v rozsahu navíc přidat nebo v tarifu mírně ubrat. Tento bonus jednak významněji sdělte a jednak to určitě nepřehánějte. Znáte to přísloví o prstu a celé
ruce, že? Pokud nedojde k obratu a skutečně přesvědčivému odsouhlasení spolupráce v právě prezentovaných
podmínkách hned na první schůzce, nechte protistraně standardně čas na rozhodnutí. Následně totiž může
dojít ještě k redukci požadavků na spolupráci, či dokonce k rozmyšlení a ustoupení od realizace projektu při následném uvědomění si reálné komplexnosti a náročnosti vaší práce. Jinou formou odměny může být také dobrý pocit,
radost a přirozená obětavost, zvláště pokud se jedná o práci pro vlastní rodiče, sourozence či děti. To je pochopitelné a není potřeba tento typ spolupráce více rozebírat. Už jen proto, že nejbližší rodinní příslušníci mnohem
lépe znají vaši profesi a množství mnohdy neviditelné energie, kterou do projektů opakovaně musíte vkládat.
Zde je pro nás často limitní pouze čas, ale i to si ti nejbližší jsou schopni uvědomit.
Jednoznačná odpověď, zda se absolutně a nekompromisně podobným „zakázkám“ vyhýbat, neexistuje. Vždy je
na zvážení, co je pro nás důležitější, zda klid v okruhu známých, blízkých a na domácí půdě, či nepřidělávání si
komplikací k ostatním zakázkám. Jedno je ale jisté, nebuďme za Jeníčky a Mařenky. Vzniká ještě podotázka,
zda může mít rodinná nebo kamarádská pomoc „za hubičku“ nějaký jiný kladný význam. Ano, pro studenty,
kteří v oboru a zejména komunikaci teprve získávají ostruhy. Pokud je zadavatel alespoň trochu soudný, patrně je
požádá o přiměřený rozsah návrhu. Pokud soudný není, stále pravděpodobněji to může dopadnout lépe, než kdyby
se do návrhu a snad i realizace pustil takový zadavatel sám. A student má právo v některých částech chybovat,
to musí také každý uznat a vědět. Na druhou stranu může student přijít s neotřelým řešením, které alespoň co do
užívání posoudí budoucí uživatel prostor sám. Student na každém takovém reálném projektu nesmírně povyroste.
A že bude trochu za toho Jeníčka a Mařenku? Však víte, jak to s nimi nakonec dopadlo, z hustého lesa se nakonec
vymotali a vše dobře skončilo. Děti, ty „mlsat“ ještě mohou!
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Foto: PXhere.com

ZÁVĚREM

Pozvánka na doprovodný
program

JAK ZAŘÍDIT
INTERIÉR

Foto: Tom Tailor
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Letošní doprovodný program na veletrhu For Interior a Design Shaker bude klást zásadní otázku „Jak zařídit
interiér“ a současně zde budou přednášející odpovídat ve třech hlavních směrech. Prvním z nich je zařizování
interiérů ERGONOMICKY. Mluvit se bude nejen o ergonomii kuchyňské linky, nábytkových celků a detailů, ale
celého obytného prostoru. V tomto bloku vás také přednášející upozorní na nejčastější chyby z ergonomického
hlediska při tvorbě interiérů.
Druhá část se bude věnovat kombinování materiálů. Jde tedy o odpovědi na otázku „Jak zařídit interiér
ESTETICKY?“. Probírat se bude téma konceptu, jeho přípravy, vývoje během tvorby a dodržení při realizaci.
Na 4 ukázkových příkladech budou představeny kombinace plošných materiálů na výrobu nábytku v kombinaci se
sklem a bytovými textiliemi. Ke všem kombinacím budou k dispozici reálné vzorky.
Třetí okruh se bude věnovat často skloňovanému tématu ekologie a vztahu k životnímu prostředí. Probírat se tedy
bude hlavní myšlenka pořizování nábytku a zařizování interiérů EKOLOGICKY. Jak přesně? To se dozvíte v třetím
přednáškovém bloku.
Doprovodným programem provází designérka Iva Bastlová, která si na pódium přizve řadu hostů. Po přednáškách
bude prostor na dotazy z praxe či individuální konzultace s dodavateli materiálů.

KDE: veletrh For Interior a Design Shaker, PVA Praha Letňany, Design Caffee
KDY: od čtvrtka 31. 3. do neděle 3. 4. 2022, každý den od 13:30 hodin
Partneři doprovodného programu:

Těšíme se na vás!
Organizátoři:

Přikládejte ke čtečce kódem nahoru. | Insert to a code reader upwards.

!

Host firmy | Company guest:

Volnou vstupenku si vystřihněte nebo stáhněte on-line:

16. VELETRH NÁBYTKU, INTERIÉRŮ
A BYTOVÝCH DOPLŇKŮ

Souběžně probíhající veletrhy:

FOR GARDEN | DESIGN SHAKER

ČESTNÁ VSTUPENKA
NEPRODEJNÉ | Vstupenka neopravňuje k bezplatnému parkování.

www.for-interior.cz

31. 3.–3. 4. 2022

OFICIÁLNÍ VOZY
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Kalendář
akcí
Co nás čeká v oblasti interiérů
a designu nejen v ČR
 31. 3. – 3. 4.

veletrh For Interior a Desing Shaker, PVA Praha
s doprovodným programem „Jak zařídit interiér?“

 21.–23. 4.

Veletrh Mobitex, BVV Brno
s doprovodným programem Crazy design

 28. 4.

studentská vědecká konference
Ergonomie a moderní životní styl
FS ČVUT v Praze

 12. 5.

Konference pro výrobce a designéry
Design pro business – Czechtrade
MPO, Praha

 7.–12. 6.

Mezinárodní veletrh Salone del Mobile a Eurocucina
Milán, Itálie

 21.–24. 6.

Mezinárodní veletrh Heimtextil Summer Special
Frankfurt nad Mohanem, Německo

Nezapomeňte si již nyní dát do diáře termín 3. listopadu, kdy se koná 11. ročník konference INTERIÉRY v Brně.
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Konference Interiéry
ohlédnutí za
10. ročníkem
Jubilejní desátý ročník konference Interiéry se v roce 2021 konal 4. listopadu v krásných prostorách přednáškového sálu Rotunda na brněnském výstavišti a celkem se ho zúčastnilo 423 osob.
Hlavní téma konference #vize #inovace #realizace šlo napříč 19 přednáškami od profesionálů z oboru. První se
slova ujal Milan Vrbík, který představil plány Institutu interiérových designérů. Poté následoval vstup architekta
Tomáše Podrázského, jenž hovořil o tom, jak se posunout dál a jak odmítat zakázky. Další přednáška byla věnována tématu kuchyní a zkoumání potřeb uživatelů, které představil Richard Sajdl. První blok uzavřel Jiří Pivoňka
s užitečnými informacemi, jak používat nábytkové kování netradičně.
Druhý blok přednášek zahájil Ondřej Valach. Ten se pustil do tématu virtuální reality, které předvedl i naživo.
Pak přednášel Jan Čermák a jeho oblast byla také o inovacích – tentokrát o upcyklaci a 3D tisku v oboru nábytku.
Další z přednášek se věnovala zaměření prostoru, a to pomocí inovativních technologií. O tom hovořil a také názorně ukázal Ivan Cimr. Poté se slova ujala Simona Hynková, která se zaměřila na dekory, jež mnozí pravděpodobně
přehlédli. Tento blok uzavřel Lukáš Sládek, který poradil a inspiroval, jak dodat elektrickou energii pro nabíjení
přístrojů do interiéru, resp. do nábytku.
Po obědové pauze dostal prostor Kryštof Haničinec, který se zaobírá problematikou psychologie prostoru. Hned po
něm prezentovala Klára Soukupová nové barvy skel a hlavně cestu, jak k této paletě dospěli. Velmi zajímavá byla
také přednáška na téma neuroestetiky od Dominiky Grygarové. Další z témat bylo smart zařízení a smart technologie v interiérech. To si pečlivě připravil Martin Čermák. Třetí část konference uzavřel Alex Brut, který ukázal svůj
kontroverzní projekt – realizaci růžového interiéru pro odvážnou klientku.
Poslední část začala přednáškou filozofa Petra Krajáče na téma inovace a jinakosti a poté následovalo téma
dřevěných podlah a jejich testování, které přednesl Libor Fojtík. Další málo skloňované téma nehořlavosti v interiéru si připravil Štěpán Malík. Velký zájem vzbudila další přednáška Martina Pribily o bydlení pod zemí. Jubilejní
konferenci ukončila známá designérka Mirka Došlá, jež hovořila o používání barev, o odvaze a také o výsledcích
homestagingu, na kterých se dají emoce z interiérů krásně vyčíslit.
Co nás čeká letos? Hlavní téma 11. ročníku, který se bude konat 3. listopadu v Brně, zní TRENDY & TRADICE.
Novinkou je propojení s udělováním ceny prof. Halabaly, které proběhne po přednáškách.
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